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augünkü sayımız BAYR-AKLARINIZI 
~ 

Sayfadır 
~Kuruş. Telefon: 23872 

25 EYLDL 1937 Cumartesi Sene: 6 • Sayı: 2046 
======================== 

Fransa da tethişçiler faaliyette 
Bombalı suikastlerden s onra 

Bir eksprese 
suikast yapıldı 

iç e inde ecnebiler de bulunan 
31 kişi tevkif edildi 

1'rıınsnı:la ge90nlercÜJ ımkubııum 'bir tren kazası (Köşede sııilvastlerle aza.. 
~r g6-rülcrelc tevkif edilen /talyan Tambıırini.) 

Tiirk parası hakkında 

.Fena şayia lar çıka
·;_ranlar araşhrıhyor 
~ilayet ve Borsa komiserliği 

tahkikata ehemmiyetle 
devam ediyorlar (Yazısı 6 rncula) 

"-----~~~~--~~--~------~~~~--~~ 
'. 

Profeslir Gabricl • Prof~ör Valois 

(Tarih 1.;,nııltayrna dair ya.."'1 7 nci Myf adadır) 

"-------~~------~-------..:--~----~~~----
! I m anların mikrop 

harbi plônı r·· ............................................................................................. ____ . 
.._lm.an erkc'inıharbiyesiııin resmi mecmuasında deniliyor ki: "Harb es. 
~ııda ne gibi mikroplard.an istifade edeceğimiz ayrı bir meseledir. Zi. 
~ ~ mi1.."1'optan istifade m.ilrnkün değildir. Çiinkfi meseld hiimma M.s. 

I ltgını yaymak için nıühim miktarda bit 1'0 sinek beslemek koW.y 1§ 
.._ değildir .. , .... l' ·············································································································· 

pıı.rts, 25 (husıls!) - Fransada 11on za. l 
ınnnlarda pek çoğalan ırulkasUar scrlslae 
dUn blr ycnlsl llAve ctUlmı,tır. Ostand • B!\I 
eıcsprcslnl Meç ne Straz"tıurg arasında yoldan 
çıkarmak kasclllc meçhfil kimseler raylar 
uzerlnc traversler koymu§lardır. SUratle gt. 
den ekspresin maldntst:l vakUnde fren yapa. 
rak mUthl§ bir fıı.clanm &ıUnU aınu;ıtır. LO. 
komotlf hafifçe hasara uğramı§br. Nutusc:a 
zayiat yoktur. 

Zabıta ve adliye tahkikata başlamı§lardır. 
Fransa.da bUyUk bir tcdhloç_l te§ki1Mmm fa. 
aııyette bulunduğuna nrtlk herhangi bir 

1uphe kalmamıotır. Son aylar zarfmda meç. 
hOl kimseler Marsllyada bli' bOmba atmı§lar, 
bir tUnele bomba koym.u§lar, bir mUhlrnmat 
deposunu berhava etml§lerdl. En son olarak 
Parlste iki bina bomba ile tahrip edilml§U. 

Bilttln bu sulkııstıcrln hep ayni le§kllAtm 
es~rl olduğu ve Md!selcrln blrlbirleıinc baf
ıı bulunduklan nnlagılmakladır. 

Brcst limanında 1spanya h~meUnln bir 
denl.zaltı gem1slnl ka~ıığa te§ebbUll etUk.. 
teri mradıı yakalanan ı.·e Fransada teıkilA.t 
kurduklan anlagılan Frankocularm mensup 
bulundukları tcşldlAtm bu ııon sulkastle a.. 
llkadar bulunup bulunmadılt da ayrıca tah. 
klk ed.iımektedlr. 

Gayrlr631ıll nlu• ııztyeı•, ını:ıqın! 

(Devamı 4 flncildeJ 

Şehir t iyatrosundan 

Hazım ölüm 
tehlikesi atlattı 
SanatkArın kollandı
ğı araba devrildi 
. Şehir tiyatrosu artistleriMen Ha

zım dün akşaın bir ölüm tehlikesi geçir

mi§tir. 
Heyb.:liadada oturan Hazrm dün 

Büyükadaya geçmiş çift atlı bir araba 
tutarak çamlıklarda tura çıkmıştır. Bir 
tepeye doğru çıkarken atlar çamlıklar 
arasından gelen birisin.den ürkerek 
gemi azıya almışlardır. Hazım dizgin· 
leri olanca kuvvetiyle çekmesine rağ· 
men atlan durduramamış, araba bir 
müddet çamlıklar arasında ilerledikten 
sonra devrilmiştir. Arabanın iki yan 
tekerlekleri kırılmış, beygirlerden biri 
hafif surette yaralanmıştır. Sanatkar 
Hazıma bir şey olmamıştır. Yerden kal
kıp da üstünü başını yokhyan Hazrm 
civardan geçen arabacıları haber.<ıar et
miş. gelenler atları durdurup arabayı 
kaldırmışlardır . 

Dö ırtt sat o ırO a : 
Kemalizm ve Mazarlk 

Çekoslovakya CUmhurrelsi Beneş ölen re. 
islcurnhur Mazarlkin talebesiydi Hocaaının 
ölUmU milnasebeUie yazdığı makalede diyo:. 

kli 

•'- Bir gUn 'O'nf\•crslte bahçcsiıide dola§ı. 
yorduk. Hocam birdenbire asabUeşerck: 
"Bana bak! • dccll - sen çok kitabi ol. 
dun. Bırak §U kitapları ve biraz hayata bak! 
İnııanlara baki Tatbiki psikoloji ile uğrae. 
man ıa.zım.,. 

• • • 
Rcö.llst hareket adanılan dalma. kltaplnrnı 

tlstUndc bulunmuşlardır. Kltaplarm fçlnd~ 
kalanlar çok kere doctrıne'lcrln yobaz aof. 
talan olmu§lar '\'C çok kere doctrlne deryası 
onlan boğmuştur • 

• ayyare ve casuslar vasıtasllc veba mlk-::u yaymayı en muvafık şekil buluyorlar 

•t1ikrop harbi ile yalnız siviller 

Doctrlne bir cemiyetin atan nabzmm ço. 
cuğudur. l{ararglhı gökte veya ycryllzUnde 
bulunan dinler bayatı ve 1nsanlan kitaba 
uydurmağıı çalı§tıkça malıvolmu§lardır. YU. 
rllyen hayata balonak ve mllmlnlerinln her 
anını tanımak muvaffak f.ie!ln bqlıca kud. 
reUdlr. 

istihdaf ediliyor · (Yamı 7. incfds), 
Talebcalııe '\'erdiği na.slhaUe Maurik'l Ke. 

mallat tanımak mümkilndUr. HABER 

Elektrik şirketinin nıct!~ __ z_bi_·,_ıas_& ---------

Elektrik şirketine yol ıt6rUndU galiba l 

Şirketin Hükumete en az 

10 milyon lira 
vermesi isteniyor 
rslu ıŞ haDledDDdDkteın sonra 
Şirketin kendiliğinden mi 

çekileceği, yoksa hükumetin 
vaz'ıyet mi edeceği 

kararlaştırılacak 
Elektrik ulrkeUne Nafia vekAletlnln yap. 

tığı teklif ve isteklere cevap için verdiği mUh 
Jet bu ak§am bitmektedir. 

Bu bu.susta ııehrlmlzde bulunan Nafia 
vekili .Ali ÇeUnkaya §U beyanatta bulunmu~. 
tur: 

"- Elektrik ~irkeU §imdiye kadar vazife.. 
slnl dllrllst olarak yapmamı§tır. Biz evvelA. 
bu noktayı tesblt ettik ve ecllyoruz. Şirketin 

tcaısatı kAmllen harap, noksan n tamlte 
muhtaçtır. Bunu gördük. Bu teaıııatm ulahı 
için asgari 7, azamı ııs milyon lira 1-Uyorwı. 

Bundan bqka, §irket halktan mukavele 

harld 'l.'8 usulllUz olarak kutu ldruı, branı
man ücreU vesaire namları altmd& 8 ldlaur 
milyon lira para talıSll etmi§t:lr k1 biz banla 
n da §lrketten lsUyoruz. 

(Devamı 4 üncü de) 

1945 de kuraklık 
olması· ·muhtemel ••• 
Zıraat Vekaleti bu ihtimali göz 

önünde tutarak tedbir ahyor 

Nankinilc bombardımanaan sonra sı hhiyo bölükleri ölü oo gdra?tT.an nak.. 
lediyorlar. Bu i§lo 1.1.ğraşa11lar feci koku dolayı.siyle öurunl.annı kopa.. 

. makta dırlar. 

) Han!Kcvuın bomlbaırdomanında 

Japonlar binlerce 
çocuk öldürdüler 
Bombardıman ettikleri fakir 

ma~allesinde bir tek asker yoktu 
(~GZIM i ~J . 



1Jış Süµısa: 

Bulgaristanda 
yaşayan Türklerin 

mektepleri 
Y a zan : Şekip Giin düz 

Bulgar devleti kraliyesinin ordu m ınevralarr bugün ba~ladı. Bu manevra. 
lara iştirak eden kırmızı ve ma\·i taı · fların kumanda heyelleri, acaba motör. 
1il kuvvetleri, bindirilmiş fırkaları, aw. layyarelerinı idare etn:ekte ne de.r~ . 

ceye kadar mahirdirler? 
Bunu anlamıya henüz imkan bulm .ı" değiliz Fakat Köseivnnof kabiMsini \ 

maarif nazırı olan Gospodin Nikoluy •fin cidden mdnirane b r manevra !,;C\',r. 
mi§ bulundui\larmı sez:lığimizi sanryo uz. 

İzah edelim: 
DUn gece Anadolu ajansı Bulgar a :arısının ~u tebliğ'ini neşretti: 
"lktısadi buhran neticesinde husu~, Türk mekteplerinden b rçoğu mnıi 

mUşkUlata maruz kalmışlardır. Bunl.:ı· ın bir kıs~ı öğretmenlerin aylıklarını 
muntazam rurette verememiş!er•ve diğer masfaflarını da kar~ıhyamıyacak 
bir vaziyete dilşmüşlerdir. Kültür bakanlığı bunlar~ bir kolaylık olmak üzere 
ve esa,s masrafın da öğretmenlerin aylığı olduğum:. nazarı itibara alarak bu 
mekteplere • §imdilik bir yardım olmak Uzere - baz.neden maaş alan Bulgar 
pğretmenler tayinine karar vermiştir.,, 

Bu resmi cUmleler dilz tUrkçeye ancak gu surette ve kısaca tercüme edile. 
ı;mrıer: 

"Maarif nezareti Türk azlığına ait mektepleri İ§gal etmiştir .. , • 
Bulgar ajansının tebliğinden en nık bin bir mantıkla dahi bir başka mana 

~ıkarabilmek mUmkiln değildir. ., 
Bu hareket acaba tamamiyle Bulgaristanın dahili bir işi suretinde mi tef. 

11ir edilecektir? 
Bir mll}onluk Türk azlığının kilJtürel inkişafına tek mahmuz darbesile 

istikamet değiştirtmiye Bulgaristan neden lüzum görmUştür? Ve buna ne de. 
receye kadar mezun addedilebilir? 

Nikolayefin tebliği ile tahaddUs eden vaziyet, Balkan devletlerinin kar. 
eılıklı olarak azlıklara gösterdikleri insanı dikkat ve müsamaha ile ne dere
teye kadar telif edilebilir? 

Biz sanıyoruz ki bu bal, Bulgaristandaki Türk azlığının seciyesine \'e di. 
leklerine uygun olmıyan bir istikamete doğru sürüklenmek istenmesindeki 
öcvamlı ısrarın bir yeni tecellisidir. Ve peşinen kaydedelim ki, Bulgar maa. 
rif nazırının ant hareketi bizzat ve binnefis Bulgar temel yasasına aykırı bir 
~re~~ . 

"İktısadi buhran neticesinde hususi Türk mekteplerinden birçoğu mali 
müşkülata maruz kalmı§lannış ... ,, Kalabilirler al Tasası Bulgar kabineaine mi 
j:füştii? Yahut Bu1garistandaki az1ık maarif nezaretine müracaat edip: 

"- Aman açıklarımızı kapatın, öğretmenlerimiıin maqlarını verin!" diye 
ıvalvardılar mı? 

Tebliğde azlık tarafından bir mUracaatta bulunulduitı söylenemediğine 
bl\kılırsa bu mekteplerin öğretmenlerine maaş veremediğine inanmak da pek 
kolay olamıyor. Bulgal' hudutları içinde ya,ıyan bir milyon Türk dermcc:;atmo. 
i:fört mektebi idare edemiyor mu? Edem lyorja Bulgaristandaki bütün ekono. 
mik buhranın birtakım kanallardan do sdogru Türk azlığa saldırıldığı ve hatta 
Jju azlığı idare eden cemaat teşkil.B.tının ve vakıfların ehil olmıyan ellere ge~i
rilerek Türk halkla birlikte mekteplerin de bu hale düşürüldU~ neticesine va. 
nlab:lir. Hem 'liirk azlıktan marif vergisi alınmıyor mu ki, nezaret bu hareke. 
ti fevkalA.de bir yardım suretinde de tefsire kalkışıyor? Gospodin Nikolayefin 
hareketini tebliğdeki ifadeye uygun addedebilmek için dürüst tek şekil düşiL 
nillebilir: 

Bu mekteplerin kendi öğretmen kadrolarına Bulgar devletinin yardım et. 
mesi. 

Eğer böyle olsaydı: Bulgar maarif nezareti takdire ~yan bir iş görmüş 
olurdu. Halbuki şu §ekliyle bu "yardım'' daha fazla bir "Ambargo" ya benzi. 
yor. Şek.ip GONDOZ 

Günün 

Oluş ve görüş 
Y azan : Ensari Billent 

BiRiNCi MECLiS 
[İki dost arasında) 
- Duydun mu? 
- Neyi? 
- Evlenlyorl&rmlf .. 
- Kim? Kiminle! 
- o aarııın krz o eıımer dellkanır ıte .. 
- Sanmam. 
- San! Zaten aenlnle birlikte gördUtümllz 

gQıı her hallerinden belliydi •• 
- Ben bir ıey tarketUğlml batırla)·amıyo_ 

nım. 

- SevlfUklerl beabelll değilmly dl canım? 
Erkek durmadan konuıuyordu, kız da dur. 
madan gülüyordu ııtı. 

- Durmadan konuımafa vı durmadan 
gülınıfı ne umandan beri sevgi adı veriyor. 
lar? 

- Anlamamazlıktan gelme: dün gene bir 
otomobilde berabermtıter. 

-Olur a.. Dellkanlı )'Olda ruUam11tır, gt 
deceğl yere kadar ona refakat etmek iste. 
ml§tlr. 

- Dün de alnemada bcra~rdller. Geçen 
salı gUnU plAjda elele tutuşup dolaşbkları. 
nı da ben gl)zlerlmle gördüm. - ..... 

- Avni de geçen pazar Ada vapurunda 
raatıamq. "Pek aıkı fıln kanuşı.ıyorıardı. 

Oğlan abayı bu sefer adamakıllı yakm11a 

bcnzfyor,, dedi. 
- Olabilir. Fakat §imdiye kadar göster. 

dlğ'ln delillerle ııcn davanı lııbat edebildim 
tanıyorsan yanılryorııun. 

tKıscı ~ır;cus 

(Bir dostu ve ke.ndiıı!) 

- Dedlkodu1ann !arkında mıstn? 
- Hayır ola? 
- Bugünlerde kadınlarla çok d~Up kall:ı.. 

yormu~ııun? 

- Kimden bu rivayet? 
- öntıne gelen söyIUyor. 
- İn&nmL 

- Gözlerlle g6rm~ler, bemM. Ben de 
gl:lrdilm ya be birader! Adeta bir nilm&şı§e 

gtrtımJo rtbi.slniz. 
- l?!T 

- Her yerde ılzi beraber görüyorlar. 

- Anladım, anladım... (Kendi kendln'3 
al:lylen!r) Acaba bunun için mi bütün doıUar 
bana acalp acalp bakmağa ba§ladılar ~ 

[YUkııek ııeale) Sakın baluıetUtin kadın Ley. 
ll olmasın T 

- Tam kcndlt 
- Fakat onunla aramda hiçbir fevkalAdo. 

ilk yok. 

- Bir ergt'n delikanlı ile bir genç kızın 
ııe\•lfmelerlnl ben de tc\'kal!dellk addetmem .. 

- Israr etme canım. Gayritabii addedllc. 

cek bir münuebellmlz yok demek lııUyorum. 
- Sevişmek ••gayrltabl,. değildir. 
- [Hiddetle] yani se~mek, agk, ma,k 

gibi oeylerden pek uzak olduğumuzu söyle. 

mek istiyorum. (GUlerekl yani senin anlaya. 

cağın manada fevkalMellk gösteriyoruz: 
rayrttabil bir haldeyiz. 

- O halde neden hergUn berabersiniz? 

- HergUn değil .. Fakat çok :ıamım birle. 
§lyoruz.. Doıtıanmın dedikodularından bıl<. 

tım. Hiç blrll!inln orijinal bir tarafı yok. L{>y 

!Ayı tanıdıktan ııonra bugüne kadar dostlu... 
rımı hep erkeklerden ıeç!p kadınlann yaını.: 
"sevgili,. olabileceklerini ııanmamdakl hata. 
yı anladım. Temin ederim ııenl ... Doıt gö. 
zUyle konupbllecek, arkadq olabilecek bir 
kadın bUtUn erkek doııUara tercih edilebilir. 
Bir tecrübe et anlayacaksın-

" a ·u iki meclisin kahramanlarından hangtsL 

HABER - ~lisam r>0sf:at1 

Günün içinden: 

Kanatlanan kitaplar ... 
- Bu şehirde aşırılmış eski k itaplar 
ve kaçırılmasına müsamaha edilmiş 
antikalarla zengin olanları hatırlarız 

Y azan: Nlzamettin Nazif 
Bir Ay§ecik bir Mehmetçiğe kaçar. 

sa bu nihayet köyün birinde sekiz on 
gün süren bir dedikoduya mevzu olur. 
Sonra kapanır, unutulur gider. 14"akat 
ya Mısırlı, ya 1raklı, ya Holandah ve. 
ya. Hotantolu bir prenses "filan'', deli
kanlının birine tutulursa, yahut mil. 
yarder bilmem kimin biricik kızı ba. 
yan "falan'' adamın birine kaçarsa bu 
bütün dünyada çalkalanan bir hadise 
olur; kapanmaz, unutulmaz, herkes i. 
şini gücünil bırakır, bununla uğraşır. 

Neden bu böyledir? 
Zira Ayşeciğin Mehmede kaptırdığı 

şey yalnız gönlünden ibareWr. Halbu. 
ki prenses "filan" m gönlü ile birlik
te mutlaka bir tac ve milyarder kızı 
olan bayan "falan" ın gönlü ile bir
likte de mutlaka bir çek defteri hare. 
kete geser. ı 

Tıpkı bunun gibi, bir dostun kütüp. 
hanesinden araklanan elli kuruşluk 
bir kitap da yalnız Uç beş kişinin dili. 
ni birkaç giln yorar, sonra unutulur, 
gider. Fak:.t umumi bir kütüphaneden 
nadir bir cildin havalanması mutlaka 
herkesin gözünü faltaşı gibi açar. Zi
ra bu nadir cild, vatandaşın hem millf 
servete, hem mi!U kültUre karşı olan 
hassasiyetini ta.brik eder. Yani bu 
hem bir "çek defteri" meselesidir, hem 
de bir "manevt tac" meselesidir. 

Diln guetelerin "Süleymaniye kf. 
tapsarayından SUTa kadem bastıkları. 
nı" haber verdikleri üç cild, işte bu 
bakımdan üzerinde durulan bir hadi. 
sedir. 

Söylendiğine göre bunların kıymeL 
leri üçer be§er liradan ibaretmiş! Ol. 
sun. Bu memlekette kah kaybolmak, 
havalanmak, kah unutmak veya diipe~ 
düz araklanmak suretiyle o kadar ı:ok 
kıymetli ve nadir kitab aşırılmıştır 
Jçl, lr:itab Ye c:ski ~r hırı:ın.ı ıgınaau 

öyle tedehhüş etmişizdir ki, birçok 
vatandaşların, §U anda, faltaşı gibi 
açılmış gözlerle bu Uç liralık kitapları 
dahi aramakta olduklarına ve bu es. 
rarengiz hadisenin aydınlanmasını 

beklediklerine inanmaktayız. Sütlen 
ağzımız yandığı için yoğurdu üfliyerek 
yiyoruz. 

Türkiye vatandaşında memleket şu. 
uru, ötedenberi çok yüksektir. Buna 
fikri seviyesinde beliren müspet deği. 
şikliği de katarsanız vatanda.sın bu 
nevl hadiseleri ne derece tahammül. 
süzlükle karşıladığı ve böyle hadiseler 
den ne büyük bir azab duyduğu ken. 
diliğinden an1a~ılır. 

Aşınlmış eski kitaplar ve kaçırıl
masına göz yumulmuş antikalarla 
zengin olanlar kendilerini ve macera. 
larmı bu diyarda asla unutturamam15. 
Iardır. Arkadaşlarımızdan çok defa 
eöyle sözler işitiriz: . 

"- Ma.lıim a ... ''Filan" eser çalındı. 
ğı zaman "falan" kütüphanede hafızı 
kütüp oydu.,, 

"- Şu koca ev bilmem ne kütilpha.. 
nesinden aşırılmış kitaplarla yaptırıl. 
mıştır.,, 

Bu sözler umumi vicdan tarafından 
bu nevi hadiselere verilen kararların 
bu memlekette ne devamlı bir ısrarla 
infaz edildiğini göze vurur. 

• * • 
Filvaki Siileymaniye kitapsarayın. 

elan kitap çalındığı henüz ne jJdfa, ne 
de ispat cdihnl~tir. Bu bakırr.dan 
kimseyi halalı veya ccz.'lyn müstahak 
görebilecek bir Yaziyette değili?~ Biz 
burada, gazetelerin yazdıklarına ba. 
karak yalnız şu iki esası göze vurmak 
istedik: 

1 - Nadir kitapları vakfcdildikle. 
ri ' ~~Utüphanc!erde bulundurmaktan 
vaz~eçmeliyiz. Bu nevi kitaplar dün. 
yanın hiçbir tarafında umumun isti. 
fadesine arı.edilmiş değillerdir. Bun. 

ne inanabiliriz? Knt't bir kanaat için mut. 
laka bir tecrü~ye glriomek IAzrmgeleceği anla 
§Ilıyor. Böyle tecrübeler çok defa ato,ıe oy. 
namağa benzl'mcz mi 1 Aşk bazıı.n bir erke. 

, ğin bir kadını bUtUn dostlarına tercih etme-
ainin deruni ve devarnlr \>tr ifade.si manaama 
gelmez mJ 1 Ve çok kere it.divaç bu nevi rnfl. 
nuebeUerde maşukanm tt'dblrll davranil\f.
ııından doğmuı değil midir? 

Ensari BOLENT 

lar gayet dikkatle saklanırlar, ,.e an
cak tetkik ve tctebbulerinden ferdi 
vey.ı umumi bir fayda melhuz olacak 
kimselere (hiç hatır gönül tanımıyan) 
azami bir kontrol kordonu içinde gös. 
t~rilirler. 

Faraza Vatikan kütüphanesinde 
eski ve nadir bir kitabın yaprı:ı.ğını 

açmak b in deveye hendek atlatmaktan 
güçtür. Böyle eserler bir fötis ::.s tasni. 
fine tabi tutulduktan sonra J:ah~etti. 
ğirr.iz kontrclun ve inzıbatın §nrUa. 
nnda en ufak bir ''idarei m:ı<;Jahat"a 
sapılmadan, ait oldukları ilim akade. 
miler inin istifadesine arzedil i:-le" 

;. - Süleymaniye kitapsar~ymoıı 30 
memur varmış ve bunlar biribirlerine 
!"fıı; n.Iiyorlarmış da, zaman 1..amaı bi. 
rine kötülUk etmek istediler mi, onun 
muhafazıısına \'erilmiş eserlerden biri. 
ni bulamıyacağı bir yere saklayıveri. 
yorlarmış. Kitapsaray mı burası, 

yoksa fincanla yüzük oyunu oynanan 
bir "haremi hümayun" mu? 

Bizde bu işin en sakat tarafı umumi 
kütüphanelerin hafızıkütüplerini umu. 
mi hapishaneye gardiyan tayin eder 
gibi gelişigüzel seçivermemizdir. 

''Hafızıkütüp" lük ancak feragat ve 
kanaati mücerrep alimin işi haline 
geldiği gün kitapların askeri bir inzı. 
bat ile raflarda duracaklarına inana. 
biliriz. Bu kanaatimiz eahıslara tev. 
cih edilmiş bir emniyetsizlik suretin. 
de tefsir edilmemelidir. 

Nizamettin NAZiF 

Kızını öldüren 
adam 

ôlcf.ürülcn zavallı g<mç k:; 

KAdıköyünde J.1aarlC mUdOrlUğü Hbık 

nıemurlarmdan Cevat isminde bir adıtmın 

J7 yaşındaki Uvey km Reyhanı bı.;:alda öl. 
dUrdU!(lnU yazmı§bk. Reyhanın babaııı be§ 
ıscne evvel ölmU§ olan Darillbedayt artblle. 
rlnden CelAI }'&kuptur. Annesi Sabiha Ce. 
vatla evlenmli, bundan bir de çocuğu olmuş. 
tur. _ 

Cevat son zamanlarda fazla sarhoşluğu 

yüzünden l§ten çıkanlmı§, buna rağmen ra. 
kıyı bırakmamıııtır. Sabiha kocasından ay. 
rılmak için mahkemeye b&§vur,muıı. iııUdaıız. 
nı da daktilo bilen kızı Reyhan yazmıııtır. 

Muhakemelerl de 'birkaç gün sonra takarrür 
etmlııUr. 

Reyhan evvelki gUn bir dakUloluk lmtiha.. 
nmda kazanıp d& evine dönünce annealnln 
boynuna ııarılm~: 

- Üzülme anneciıtlm sana ve kardC§lc. 
rlme artık ben bakacatım, d<'mi11Ur. 

Cevat bu ııözlerden alınarak Uvey kızı :.!.a 
kavgaya tutu§muıı. sonunda da btçkalıyarak 
ol~Urm~tur •• 

Elektriğe 
kapllarak ... 

()skUdarda 
bir manav öldD 
Üsküdarda Toptaıında manav Sa· 

lih oğlu Osman &:in gece saat yirmi bir
de dükkanındaki elektrik ampulünü ta
karken cereyana kapılmış, baygın bir 
halde yere düşmüştür. 

Osman dükkan komşuları tara

fından hemen bir otomobile atılıp Hay
darpa ta hastahanesine kaldırılnupa da 
yolda giderken ölmüştür. Kaza hakkın
da tahkikat yapılmaktadır. 

, ~.'i EYLOr.; - 1937 
_ez=:_ 

:Hatµıta . dait -- . 
Sonbahar 

G AZETELER haber ,·eriyor: :i.
kay idaresi, önümü~e~i pe:~ 

§Cmbe gilnü sonbahar tarifesını tat 
ke başlıyacak.mış. Bizim köyler (~ 
Yahya Kemal'in verdiği adla 1 

" baŞ
Adalar) yavaş yavaş boşal~aga. k•ç 
hyor demektir. Zaten her gun bır bit 
göç gözüküyor; bazıları da son 

mehtab sefasr için yirmi gün, bir 5J 
d ya&· daha kalacak, serin ve belki e .. rle 

murun tehdid ettiği bir gecede §O~ 
bir gezindikten sonra eşyalarını t~~ 
layıp evlerine çekilecekler. ömUrle~ 

11 
den bir yaz daha geçtiğini, be~ ge ~ 
kışın biraz daha ihtiyarlık getırdlğiği 
duyup üzülenler kendilerini: "Evce : 
zim, sen bilirsin halccğiziın" diye ıs.
vutmağa çalışacaklar. Ta bir dah3 ) p 
7.a kadar ... Fakat günler tekrar JJZS~ 
da ortalık yemyeşil kesilince :rah~arı 
yanhz evlerinde, yıllardır alıştık yi· 
eşyalar arasında olduğunu unutup 
ne adalara dönecekler. ş.. 

Sonbahardan, kısa günlerden b~u 
lanmadığımı kaç defa söylediın~. 
tekrar edecek değilim. Hatta, d ıat 
sunu isterseniz, bugün içimde on rıı
için muhabbete benzer bir his dll~ 
yorum. Geçen gün zerzevatçıda 1< • 
bir baş lahna gördüm: kışın bu ~e 
varlak habercisi içime bir ü {lrdil· 
salacağına adeti yilzlimil gilld tut· 
Alıp yemedim: konservadan da, şe,i 
fandadan da hoşlanmam. Her 
mevsiminde iyi ir. Lapa lapa. kSl' ~ 
ğarken çilek, kayısı yemek he~e~.,.. 
hiç duymadığım gibi bol biberh ft' 
puskaya da • tadına doyum o~a~ 
nı bildiğim halde _ bu sıcak gUnl 
tahammül edemem. ıılfl 

Ilkbahar, yaz gibi sonbaharla lt-
da niçin ee~miyeyim? Doğru~UJJU '°' 
terseniz benı sonbahardan ı,a.ırJertiJJlı 
ğuttu: onda veremli bir kızın ha ıııl 
kuru yapraklarda ölümün çeh~ P• 
görmeğe kalkarlar. Ne münasebet· dii
tın rengi, _ağır üzüm şalkımlarını r· 

. d "!·· .... "' şünün: onların neresın e 9 Uıu >" 
dır? ... Şairlere, kendi kurdu~ın ... ~. 
\,~h .. t-......... ~__.. :.:~ .. tı:~ ~-- "t.IV•ıl·~ dfl 
ğim birtakım nazariyelere aldan!J'b1at 
sonbaharı yermeğe kalklnn. 'ftı 81• 
her an güzel, her an hayatın ta ıtcll d3 
si değilmiş gibi ... İntikam aımasını bit 
ne güzel biliyor! hem de asUaııe .~. 

.. . .. . . . · ı · cttlb-
intikam: begenmedıgınızı ı an • gUl1 
rıiz bir hali, bir manzarası bır dol· 
gönlünüze sonsuz bir hayran~ı~ 11, 
duruveriyor ve siz, söyledikler111ıztl 
tanıyorsunuz... r 

tı . 
Bu perişan. biribirini tutmaz sıı dC 

ları niçin yazdım? ... Doğrusu bC11uJll1 
bilmiyorum. Eski talebem ve d05 3ğ1 
Nevzad Celal Özen'in canını sıkıtı 111, 
da güze alarak, bu sonbahar sa.b·~C
nın, kalemimin ucuna getirdiği kcl~ıtı'l• 

leri yazmak hevesinden kurtlilaıtı8 ,ıc, 
Ne 7.arar var? On1ar da. kuru Y3~rslıİ 
larla beraber uçar gider ve bclk~ ~~ 
sonbahar manzaralarına - birka .. ç ~"" 
ka olsun _ muhabbetle bakmaga 
keder. 

NurullahA~ 

·1 • ..: • ,,_ ederek) -; 
Avcı (hı,wyesın.6 ı.w•ıam . tJI~ 

O zıaman h.etıwn aslanın ii.zerıtııC 
dını ve "'/.."'tıyruğunu kestim. 1ğıl• ' v•ı d 'J.-ıtYfl - Ne:ten kafasını degı · e 
nu' - • l ](C4' 

- A.,lamn Jwf ası.nı daha otJ1JC • 
nıi§lerdi! 
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'ta ın oda kUarı m
dan: bltr 

şehzade ve 
SaUh Zekft 

!ili Düşündüm l;i, az zarr,anın adamı de· 
~ ~ Epeyce devirler yaşadım. Sultan 

ltııdin "selamlık resmi alisi,, ni bili
'r12tn. Birkaç ıehzade, birkaç sultan, 

iİtlt;ıç aultanzade gördüm. Sonra bir ta 
~ Paıalar, ecnebi ekabir meıhur ıair· 
~'le tı:.irlü türlil diğer me§hurlar ta· 
• Ilı. Bunlardan arada sırada bahsede· 
<tlı.• 
'tın. Şüphesiz bu çizeceğim tablolar, 

~n tam hüviyeti değil, benim görü

~l!ı, benim gördüğüm olacak. Bugün· 
lllevzuum bir şehzadedir. Sultan 

~in oğlu Nurettin efendiyle, mek· 

~ c beni ayni ıırada oturtmuşlardı. 
11 daha eski talebeydim, o, daha yc-

~di. 

~ubaKır ~ösyö Matyö: 
~Sınıfın en uslu, en sessiz çocuğ:.ı 
~ n. Efendi hauetleriylc yanyana 
~llrıak şerefini sana veriyorum. Ken· 
l>..i bir §ey öğrenmek isterse derhal 
~ylersin 1 • dedi. 

~&tl '>'azif eyi sadakatle yapmak istedim. 
~tettin efendi ismimi sordu; söyledim. 

~· ahbaplık tezgihını kurduk. Ga
tt ray smıflannda konuşmak isti. 
) iller, sıra kapaklarını kaldınp kitap 
trıht' . "b' .. 1 ~l ~ ırıyormuş gı ı yapar, oy e lif a· 

\o ilr, Nurettin efendi, avakipten 

ıo;knuyarak, bana açıktan açığa sualler 
~~Y~rdu. Fakat ben cezalanmaktan 

'tııyor,_ bu şekilde Jcapak altından 
~ P verıyordum. O gece, mütalea
t dersimi bu yüzden hazırlıyamadım. 
>t~ai gün, teneffüslerde oymyacak 
l~' bahçenin bir köıesine çekilip ça-

k mcburiyetinde kaldım. 
~tada aırada bakıyordum. Ta öte 
~ l bir el çırpmalar, bir kahkahalar 
~{Ordu. Nurettin efendi, hızla geçe
bcı ıitti. Ayağında galoş kunduralar 
~ rd~ycrdu. Ser mubassrr seslendi, din 

Cdı. İdare tarafma gitti. 

trıniraı sonra, ıermubaasır muavin-
1\den Sevket bey gelerek: 

- Müdür bey seni istiyor! • dedi. 
°4\? sıralarda meıhur riyaziyeci Salih 
,,, Galatasarayın müdürüydü. Ka.rıı-

çıktırn. 

~ ı;:: Utanmıyor musun sen?... Efen
~· rctlerine karşı, icap eden hilr

tı}'i1 göstermemiısiniz .. GalOJ kundura 
;or diye alay etmişsiniz .... 

~"-ıaten kekemeydim, büsbütün dilim 
•

11 du: 

1 ....._ l:le B B d' tdjllı. n... en.... en ... • ıye keke-

~lih Zeki, kısa boylu, sarı bıyıklt, 
~ klan cigara içmekten sararmı~ 
~lctlttı (yahut, çocukluk bu, aklımda 

kalmış: on bir yaşındaydım.) 
'~Sen ya ... • diye haykırarak ,Uzeri
~~ ~dü. • Sen ya. .. Bu çocuk ( şehza
~~ gösterdi) belki de yarın padiıah 
l\ııı lr, halife olacak.. Utanmıyor mu
,~~? ... Galog kundura giymesi, na-

ılrnasmı kolaylaıtınnak için ... 
....._ J;'akat, fakat .... 
....._Al sana .... 
b· 

ıı_ 1r tokat salladı. Şamarı yanağım-
~'nlad .. l . d k 1 .\ ı . goz erım en ıvı cım çıktı. 

~d ~larnağa baıladım. Beni dışarı 
u. 

trıe . il ....._ sı g n, Nurettin efendiye: 
)t 'ı:ı ~en sizinle alay ettim mi? • di

tdurn )rt • 
lhcubane: 

' liayrr ! · dedi. 

, : ~Yleyse niçin beni •söylediniz? 
<tı-.,, .ı Arkadaşlanm benimle alay etti
" 'ledirn "B' k d · · · 'll~lc • · ır ar a aşınızın ıımını 

'tiı.ı l-'ın 1 d d. s· . b'l' . .J • •• , ttt• .,, e ı. ızı ı ıyor.uum. sızı 

, ....._ ~· Yanhşhk oldu affedersiniz. 
~ 'le •.~afirullah ! - diyerek sineye çek 

tücenmedim; knha minha çoculc 

ıı. S;ıı~ Z k' "l: '}le. c ıye de Allah rahmet eyle-
ltu. R~r..e tem:ısımız ( !) böyle ol-

<Va-Nu) 

~~~ Öl Um 
\~ll bt lla'-aeseıert lııtanbul §Ubcsl !Jf'fl 

\>ı.ı l' b8.8? ve Akba sat-.:plerlne!en Bill!Jın 
lıı12'1ı tnyaıı İbrahim Hamit mesane l:an. 

~fnt etmtııtlr. Allah rchmet P.yliye. 

--l'f'ğ iskelesi civarınt su1ar bastı§ı M»ıtı>ı vazlyet hem !]İtlünç, hem ac fecidir .. , • 

lstanbul konuşuyor 1 

Rıhtını 1 ·8zını 
Vağiskelesi civarında, 

en büyük arzusu 
herkesin 

budur . 
Yazan : Haberci 

Pislik ve çöplerle dolu sahiU takip 
eden dar, yamn yumru sokaklarda il er. 
leyerek Yemiş isk~!esiriden, Soğan ve 
yağ iskelelerine doğru gidiyoruz. 
Yağ iskelesine yaklaştığımız zaman, 

sahildeki bir peynirci dükkanının ka." 

pısında duran, yaılr btt zatın yanına 

sokulup konuşmak, dertlerini, ariula
rını soracak oluyorum. Adam, gölge • 
sinden b:le ürken huyunoan olacak ki: 

- Aman, aman .. Böy!e ~eyler sorma.. 
yın ~ ! diye feryadı ba;ıyor V'C ken· 
dini dükkanının içine dar atıyor. 

Bu ne benim. ne de Atirfn şevkini 
hiç kırmadığı için, bqka. yerle-re baş 
vuruyoruz. 

Fakat buradaki insanlar hakilcatcn 
tuhaf .. Bir yemişçi, bir lokantacı, bir 
bakkal, hemen he.men hepsi ay:ıi ceva
bı veriyor, bize bir tek kelime söyle· 
m~k istemiyorlar. Buna rağmen çok 
dertli olduktan her hallerinden anlaşı. 
lıyordu. Arkadaşım ile beraber, gene 
ri.ç yılmadan, sağa sola baş vurmakta 
devam cffyoruz • 

Yağ iskc1eshıe gtden yol ~te Myle dar, berbat bir §C1Jdlr 

Nihayet bu civarda bizimle ilk konu· 
şan haki önlüklü genç bir çocuk olu
yor. Ve yana yakıla anlatıyor: 

- Bizim derdimiz pek çok, fakaı:: a· 
sıl büyük dert su basmasıdır. Halicin 
bir çok yerlerine su basa: amma, en çok 
zarar gören burasıdır. Ben sahildeki so. 
kaklarda kaç kereler sandallarla gezdi
ğimi ı:rr rim . 

Sonra bize, tam yağ iskeletinin yanı 
başındaki bir kahveyi gösteriyor 

- İsterseniz oraya gidelim.. Orada 
sizinle konuşacak çok kişiler bulursu. 
nuz. Onlar benim büyüğümdürler. Si.ze 
daha güzel, daha tafsilatlı nıalümat ve·· 
rirler .. clyor . • 

Kahveye doğru ilerliyoruz. Burada, 
camekanın önüne atrlnut iskemlelerde 
oturup kahve içen üç zat var. Kendile. 
rini selimlayıp, kendimi takdim eder 
etmez, bizi büyük bir nezaketle ve is -
rarla karşılayarak yer gösteriyorlar. 

Demindenberi ldaima ters yüz göste· 
ren tal:h · n-i z artık aı;ılm.ış olacak ki, 
burada herkes dertlerini bol bol anlatı
yor. Mevzu bir an içinde gene su bas. 

masına intikal ediyor: 
- Deniz: yükseldiği vakit şimC:i Ö· 

nünde oturduğumuz kahvenin ve diğer 
dükkanların ta içfoe katlar g!rer, ne za· 
rarl.,r olur, n~ zararlar.. Senelerdir, 
kendimiz uğraşarak binlerce araba top· 
rak getirip sahili kısmen doldurduk. 
Hatta dikkat ederseniz, burada dizili . 
dükkanlari.ian çoğunun kapıları, kepenk 
leri aşağıda kaln-.xştır. Fakat gene de 
su baskınmm önünü alamadık. Buraya 
mutlak, b:r rıhtım ister. 

Yanımızdakilerden başka bir adam 
burada söze karışıyor: 

- Rıhtım, cı:yor, yalnız su basması 

için değil, başka qoktalardan lda elzem. 
dir. Bugün şu yolların daracı!t variyeti· 
ne bir bakın, ne çektiğirnizi anlarsınız. 
tki araba karıı karşıya geldi mi, bura· 
dan geçilmez. Hele sırt hamallığı da ya 
tıak edildikten sonra her şey arabalara 
kahnca bu yollardan ,:şlenmez oldu, ar 
tık .. 

fşirr garip tarafı ne bilir misiniz? Biz 
her çıkarldığımız mal için buraya rıhtım , 
parası venrız. Fakat rrhtrm ye>ktur. 

Çoktan razıyız, rıhtım parasını daha çok 
verelim, fakat mutlak mutlak buraya 

• bir nhtrm yapılsın .• Çün!tü bu sahilde
ki bir kaç fskcledcn, İstanbul piyasası. 
nın hemen hemen bütFın malı çıkarılır. . . 

Yemiş civarında en genf~ yol bııdıır. Artık mrrn T;ıyas edin 

Bu sözleı; tamamlandıktan sonra, bir 
an hiç kimse bir şey söylemcldi. Sonra 
aksaçlı b:r zat 

- Geldiniğinz yol üzerinde, yeni 
yapılnu§ 4-5 kayık is.kelcsi gördünüz 
değil mi, decf. 

Ben!den: 
- Evet, cevabını alınca sözüne de • 

vam etti: 
- Bu iskeleler, tamamen bura ha

mallannrn kendi parasiyle yapılıruştrr. 
Kimisine 800, kimisine 600, kimisine 
de bin kilsur lira gi~ştir. 

Biz böyle konuşurken, yambaşımız. 
da birden b!r patırdı koptu ve yanımda 
duranlardan biri, beni kolumdan tuttu
ğu gibi, oturduğum iskcmlel:ıen kahve
nin camına doğru çekiyordu. Henüz 
ne olduğumu anlamanuştım ki, bir sa· 
niye evvel rahat rahat oturduğum yaya 
kaldırımının bir yük arabasının iki hay. 
varu tarafından çiğnenildiğini gördüm. 
Hayvanların peşinden arabanın teker • 
tekleri ayni noktayı ezerek geçtiler ve 
araba yanrınızdan uzaklaştıktan sonra, 
biraz evvel devrilmiş olan iskemleyi 
doğrulttular. Bana ayni yert gösterip 

- Buyurun, dediler. 
Yanımdakile~i hiç telaşlar:ldırmıyan 

bu hadise, beni hem şaşırtmış, hem de 
ürkütmüştü .. Ayni teh1.'keye maruz bir 
yerde, tekrar nasıl oturup rahat edebi· 
rrdim. Bütün bu düşündüklerimi anla
mrş ohcak ki, biraz evvel beni kolum • 
dan tutup, hayvanların çarpmasından 
kurtaran zat: 

- Ziyanı yok bayım, rahat rahat o
turun .• Gene gelirse, sizi kaldrnrım, 

k1iyordu. Sonra gülerek ilave etti: 
- r•z burada böyle şeylere alışığız

dır. Bu daracık, yollarda, arabalar ya
ya kaldırımlarına çıkmasınlar da ne 
yapsınlar?. 

Gün geçmez ki bı;nda ufak tefek 
kazalar olmasın. fakat asıl kızılca kıya. 
met, bir ay .sonu başlıyacak.. Hele 
malların, akın etme mevsimi başlasın ..• 
Bu sene sırt haııı&llığı da yok. İşler 

övle bir çr~a g:recek k;, ne iben 
11öyliyeyim, ne de siz sorun .. Daha .iyisi 
o zaman, siz gelip gözünüzle görüraü-. 
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KURUN' da 

Garip bir tellkkt 
Aarm Uıı, har.ı .frraa.t dil,kü.nlerlııln dala\'& 

re tevlrebllmelerl Jı;lıı ortaya çıkardı.kLtrı 

deHfüa.ayon pyialarmm nasıl bir tclAkkl 
mahsulU olduğunu l&aret etmektedir. A~mı, 
Us, diyor ki: 

Bu develUa.ayon dedikodusunun niçin ve 
nasıl çıkını§ olduğunu tetkik ederken kula. 
ğımıza gelen garip b1r te!Akk1 ile karııılaştık 
kJ vaziyeti aydınlatmak için bunu da kaydet. 
meği faydalı buluyoruz : lsmet lnllnU §imdi • 
ye kadar birçok deta Ankarn merkezinden 
uzaklaşmı§. Bunların hepsinde Başvekil ve. 
klll vazifesini Sıhhat vekili Refik Saydanı 

yapını,. Onun için bu defaki mezunlyetin:lc 
CelAl Bayann ba.§vekll vekl.11 olmasmda lkti. 
sadl veya mali bir Amil bulunına.ııı ihtimali 
varmış. De\•clUıı.syon dedikodusu da bu tür. 
ıu ihtimallerden ileri gcllyormu§. 

Hakikaten İsmet lnllnU şimdiye kadar b1r 
c;ok defa gerek bir vazife için memleket ha. 
rlclne çtkmak, gerek memleket dııblllnde tct 
kik seyahati yapmak zaruretleri ile Ankara. 
dan ayrılm!§tır; fakat bu ayrılıkların hiç. 
birinde reıımt vazlteslnl bir gün bile terket. 
memJşUr; uzaktan da olsa bu vazifenin lca1"l 

ettiği vaziyetleri t.&kJp etınJotir. Bu itibarla. 
bugüne kadar lsmct ln!SnUnUn Ankaradan 
aynlmıJ olması reıımt bir mezuniyet mahly!.. 
tini haiz değildir. Bu Biralarda. Retik Saydam 
da sadece gündelik işlerin formaliteye alt et. 
heUerlnde ba§\'ckile vekAlet ediyordu. 
İsmet lnllnUnUn kat'l bir istirahat iı,:ln 

vukubulan mUracaati Uzerlne BUyUk Şef A . 
tatUrk tarıı.fmdan Cel!l Bayara bu defa rc.<J. 
men verilen vazife ıte evvelki vazl!clerln far 
lu olduğunu ise 1mh& lUzum olmasa gerek. 
tfr. İ§te bu cihet gl!zönUne getirilirse Ba§v"'. 
kil vekAlctlnde bu de!aki ph1.1 değl§mcslnln, 
memleket ve bUkO.met siya.seti bakımından 
hiçbir değişiklik ile alAkaııı butunmıyaca~ · 

kolayca anı~ıtır. 
Ronm., l'mlet lnönfuıUn bUUln dlrektHlerlnl 

BUyUlt Şeften alan bir hUkfllnct ~l!ıt olduf;u, 
Ocl!ıl Bayann da ayni Dd<llde hareket l'ttlğf. 
nl, tcmet lnönUyle CelAl Bayar ıı.rnsmdıı şu 
kadıırcık olSUD bir ihtlllf mevcut bulunm&. 
dığt göıönUne alınırsa bu py:lanm ne kadar 
manaım: bolundnfunun ~ı14;a ortaya tt
lrat'ağıru blldlrmekted.lr. Nitekim CelM Ba.. 
yar da, böyle bir dcvt-lUaayon pybuıını 1~1-

tlnct>, ht\.dtsenln asılınrJığını kat't bir dl1le kk 
zlp etmı, bulunmaktadır, demt'ktcdlr. 

CUMHURI YET' de: 
Mlllt paranın kıymeti 
etrafındaki ,aylalar 

Yunus Xadl de '1U~de bıı,yuı mı 
Aarm Us gibi~ lılne hAllretmlıtır. :Ru ıp.. 
J·hınm a5Jlsıı.Iığmı, paramrn nlı;hİ dU~Umm. 
dlğhnld muht.enr oephl'll'rden Wkllc ctmt'k. 
tedlr. Yunm Nadlnln uıakaleslnln hlllA.!ltllll 

• 
15ııdur: 

BUtUn dUnya memlckelerl pa.ralarmm kıy. 
metleri üzerinde deği§lkllkler yaparken biz 
attın kar§ılığiyle takviyesine ehemmiyet ver. 
dlğimtz paramımı kıymetini tutmayı esaa 
prensip ittihaz etınl§ bulunuyoruz. 

TAN' da 

Dokuz dofiuran kadın 
Çarkı Felek dokn:r; dofuııın kadından balı.. 

acdlyor: Şu Kartacanndakl knduıclan. Diyor 

ki: 
BJr değil, iki değil, Qç değil, dokuz azlzlnı 

dokuz. Dile kolay. lnaan rakamını saysa. bir 
dakika sUrUyor. Benim §&§bğım bu dokuz 
çocuğun doğması değildir. Hayrete pyıın 
cihet, bu dokuz yavrunun dünyaya. gelme. 
den evvel nerede ve nasıl oturduklarıdır. 

Arkndıı..,lardan b1ris1 bu mU§kUlUmU hal 
için şöyle bir uprl yaptı. 

- Akşamlan bir tramvay sahıı.nlığma l~ 
kişi nasıl sığdıysa bu dokuz çocuk ta öyle 

sığışmı~lardır. 

Bn teşblhln fena olmadığını eöyledllru•n 
sonra Nast'f'ddln llocanm tıkrasnıt anla.~·or 
vo ııözUnU bununla bitiriyor: 
Hocanın kansı gebe kalmış. Vakti hamil 

gelip çstmıo. Ebe gelmlO ve kadın bir çocuk 
doğurmuş. Arkasından bir çocuk daha. Ame 
liyat eıınasmda elinde mumla ııık veren hoca 
ikinci çocuğu görünce "put!,, deyip mumu 
söndürmüş. Odadakiler bağmnıııtar: 

- Aman hoca! Ne diye bizi zulmette koy. 

dun! 
Ve boca olanca sıı.flığı ile cevap verml§: 
- Işığı gören dışan uğruyor. Bıraksam 

arkası gelecek. Onun için !lllndllrdtlm. de. 
mi§ ve gerçekten de çocuğun arkası kesti. 
mi§- Acap, Kartacanada. da lklde.n sonra ış:. 
ğı söndUrselerdl, gerl kalıı.n yedisi dışan 

çıkmamazlık eder miydi? 
Bana sorarsanız, muharip İspanyada halk 

karanlığa atıştı. KUçUk t.panyollar ışıkınz 

da dı§an çıkarlardı. 

nüz .. 
Bu sırada yeni. bir gürültü beni ok 

gibi ,yerimden fırlatmlştı. 
Gene b:r araba hücumu mu? diye et

rafıma balonı;rken, yannndakiler gülü • 
şüyorlardr. Onlar 

- Yok bir §ey, korlanayın, demeye 
hazırlarurken, ben daha evvel davran • 
dım: 

- Kusura bakmayın, dedim, malum 
ya meşhur sözdür. Sütten ağzı yanan, 
yoğurtu üfleyip te yermiş ... 

(Devamı yann) 
HABERCi 



-·/ . 
• ...... ....-.-.•••••••••••••••••,..•••• ... •• .... :.;~·.~···••••-••••••••••••• .. •••~••••••n••••H••••H•n•••••••··; •• ~.~'"•••••••••••• .... • ... ••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••:• •••••:•••u••••••••• •••••••••••••• ••••• ••••• •••••••·~· ••• · •• ;.~~·~•.;•:·.~· .. ••: ; . . ',_·.r: , ...... ,, :/ ....... "1f·ı ~ -""~i..,'~-·· ..: .:~·4 ',,."T:.;~'1-,!•.... ·• t-•• . • • • ~· • • '- • : ~ « ,.· ot • • '". .:. • , , , • • • • • • • • • • • , • • "f"~ .... : 

~ . . ;_ "·*'C::~.~)C)j4:çjtü~·g:~.-iV~e.;~<·_bu:g:e~m}o.-n-~· :' .h .a .b.e .r .v .e ·· oh a.d i S 'e 1 e·ri_:.~f·<!~_~·~:· >·~;Ji, 
:..~ ......... ~ .... ~.~;:;..~ .. · .•. :~~~l.~~!i::·:e1: .. ~~~: .• ~~t-~~ .. ! ..... ~:.~.:·~: ... ~ .... ~~aHaa9~.~~;;.~.;9a9a\~;!:!~·~ •• ;·.·.~.~--.:~ •• ;.:~: .... :: •• ~.~;~~ ••• : •• ~ •• :~ •••• ; •. ~~:•-••-•--•...-•-..,.~•••.,.•h•H•.:..••••.,.:••'••••H••~••••••••••••••••;•••;~~ •• ;.,.~ •• ;.:.; •• "~.;: .:~;;:!•.~• :_~~~~·~• f'' i 

............... _.,,.,•4'\.•· ... ~ ~ 1,.•,~ .. - ~ . ...... : . : ,.,........ • •. · ..... • ,: • 

Pariste k8ybolan 
Beyaz Rus generali 
Bir Sovyet vapurile kaçırıldığı 

şüphesi hzsll oldu 

Marmara ve 
Boğazlarda 

Karakol 
tertibatı 

Bir lngillz gazetesi 
bunun milkemmelli· 

ğinl anlatıyor 

Musolini Almanyaya 
vasıl oldu 

Müzakerelerde Avusturyanın 
Almanyaya ilhakı da 

mevzuubahs olacakmış ...,,, Pariı, 25 (Hususi) - Eski beyaz 
Ruı muharipleri cemiyeti reisi general 
kaybolmuı etrafında zabıtaca yapılan 

Millerin esrarengiz bir surette ortadan 
tahkikatın, §İmdiye kadar verdiği neti

ce ıudur: 
General Millerin gaybubetini eski 

beyaz Rus muharipleri cemiyeti umumi 
katibi general Kusonski zabrtaya haber 
vermiştir. Miller. ortadan kaybol
mazdan evvel masanın üzerine general 
Kuaonakiye hitaben ıu mektubu bırak

mııtır : 

"Bugün saat 12.30 da Jeaumin ve 
Raff et caddeleri köşesinde general 
Skoblin ile bir randevum vardır. Bu ran 
devuya komşu memleketlerden birinde 
ataşemilter olan Alman zabiti Sttoman 
ve bir sefarethaneye memur olan Ver-

ner ile gitmek lazımdır. İkisi de rus
çayı mükemmel konuşuyorlar. Bu 
mllakat general Skobt:nin teşebbüsü 

eseridir. Belki bu, bir tuzakttt. Bu ih
timale karşı şu notu bırakıyorum.,, 

Bu mektup üzerine general Kusons 
ki eıki beyaz Rus muhariplerini içtimııa 
davet etmi~tir. General Skoblin bu 
toplantıya gelerek g:neral Millere hiç 
bir randevu vermediğini söylemiş. fakat 

hattı hareketi garip görülmüştür. Mü
nakap. sabahın saat ikisine kadar sür-

müı bu müddet zarfında general Skob
lin ortadan srr olmu~tur. 

Bu ikinci tagayyüp zabıtaya ihbar 
edilmiştir. Zabıta blitıJn hudut ve güm
rük karakollarına müteyakkız bulun
malarını emretmiştir. 

General. Miller, üç ıenedenbcri evli 
olan kızı ve toruniyle beraber bir evde 
oturuyordu. 

General Miller öğle yemeği için 
eve dönmezdi. Yalnız ak~amları bir 

it yüzünden geç kalırs<ı behemehal e
. ve teleronla h3ber ve1'irdi. 

Generalin kızı babasının hiç bir 
zaman tehdit mektupları almadığını, 

kendiıinc gönderilen mektupların es
ki muharipler cemiyetine gönderildi
ğini söylemi~ ve şunları ilave etmiştir: 

- Babamın tabii siyasi düşmanları 

vardı. Fakat bunlardan bana hiç bah
setmezdi. 

Gemi ile mi kaçırıldı ? 
Zabıtanın son tahkikatına göre 

çarşamba günil içinde üç ki~i bulunan 
meçhul bir otomobil. Havr limanına git
miş, sonra bu otomobil yalnız bir kişi 

ile dönro:.iştür. O gece saat 20 de 
Havr limanında demirli bulunan Sov-

yet kargosunu Marya Ulyanska Lenin

grat limanına müteveccihen hareket et· 
miştir. Fransız zabıtası tahkikata de
vam ediyor. 

Skoblini.ı karısı tevkif edildi 
Paris, 25 ( A .A.) - General Skob

linin karısı tevkif edilmiştir. 

General Millerin tagayyübündc ge
neral Skoblinin oynadığı rol hakkında 
bir takım şüpheler vardır. 

Madam Skobline, zabıtai adliye ta
rafından isticvap edilmiıtir. Zabıta, ya
rın Miller işini rüyete memur hakime 
teslim etmek üzere madamı alıkoy
muştur. 

Filvaki madamın ifadeleri arasında 
bilhassa Skoblinin gaybubetinden evvel 
ki zamanını nerede gcçirrmkte olduğu 
sualine vermiş olduğuc evap

0

lann da 
bir çok tenakuslar görülmüıtür. 

Otomobilin esrarengizliği 
kalmadı 

Paris, 25 - Sovyet Rusya sefareti. 
Hnvrda görülen esrarengiz kamycne _ 
tin filhakika elçiliğe ait olduğunu 
bildirmiştir. Bu kamyonet, Paristek& 
Sovyet vis konsolosu ile ticaret mü • 
messilliğinin hlr memurunu, Leningra. 
da gitmekte olan "Marya Ulyonova.'' 
yı götürmekteydi. ' 

Sefaret, emnlyet mUdilrlUgUnc:, bu 
hususta istediği bütün izahatı ver • 
miştir. 

Görüldügil \'CÇhile, Havr otomobili. 
nin esrarı bugün kıymetini kaybE.tmi§ 
gibidir. 
Diğer taraftan, general Skobli.n'in 

karısı şarl<ıcı Bleytskaya'dır. 

Skoblin'in, sabahleyin birkaç yüz 
frank borç aldıktan sonra, kenc!.i ar
zusuyla kaçtığı anlaşılmaktadır. 

Daily Express bildiriyor: 
"Türkiye, denizaltı gemilerinin Ka. 

radenize geçmesine mani olmak için, 
Çanakkale boğazını tayyarelerle, 
harb gemileri, sahil gözetleme ve mu. 
haf aza istasyonları ile abloka altına 
alm:§tır. 

Marmara denizinin her iki mahreci 
de öyle iyi muhafaza edilmektedir ki 
bir gemi veya denizaltı gemisinin gö. 
rilnmeden girebilmesi için asgari ya
rım düzine gözcü ve karakolu atlaL 
ması lazımdır ki, tabii bu da imkan • 
sızdır. 

Sahilde, her birkaç mil mesafede fa. 
aliyete geçmiye hazır toplar sıralan. 
mıştır. 

Karakol gemileri günün yirmi dört 
saatinde durmadan Boğazı tarassud 
etmektedirler. Çanakkale civarında 
500 mil murabbalık bir sahada liman. 
lara gemiler girmesi menedilmi§tir.,, 

M aı cdl ır n ttt e 
Asilerin ortağı 

diplomatlar 
Faşist ~asusu 

te.,klUltı kurmuşlar 
Madrtt, 2:5 (A,A,) - Harbiye nezaretinin 

hususi servlslerlnJıı bazıları casusluğa, b&zı.. 
lan da asllcrln Mndrite girmeleri Uzerlne 
hemen faaliyete geçmea1 llzmıgelen aakerl 
kollara alt olmak Uzere birçok §ubeleri bu. 
ıune.n mUhlm bir tll.§lııt le§kllAtma mensup 
160 kişiyi tevkif etml§ olduğu haber veril. 
mektedir. 

Beya.z Falanj deııllen bu teokUAt sefaret. 
hanelere ve bilhassa. şuı ııe!a.rethaneatnıı il
Uca etmiş olan lkf kl§I tara.tından idare e. 
dllmekteydl. Maznunların ifadesine göre bu 
t~ktla.tın erkAnıbarbiyesl Şlll ae!arethane_ 
alnde bulunmaktadır. 
Neşredilen bir tebliğde ve nuyonallst 

Şlli teşkilıı.tı reislerinden birinin de tevlclf 
edflml§ olduğu ve bu ııahsın elinde Bruneteo. 
nln plA.m ile ukert kuvvetlerin vazlyetıerlnl 
gösterir bir harita bulunmakla ittiham edU. 
mekte olduğu söyleniyor. Diğer reisler ara. 
Sinda Arjantin scfareU memurlanndan biri 
vardır. Kendisi henüz tevkil edllmemi§Ur. 

Münib, 25 (Hususi) - lblyan ba§- ki müzakereleri kapıyacak olan 
veki1i Musolini bugün sa.at onda (Mü. teblig-in edebi kelamına rıı.ğtnen • .Afi' 

·ıııa • nih saatiyle) buraya geldi. çlus (Avusturyanm.AlmanyaY& 1 ·tJl'· 
Bu akşam Herline gidiyor kı) için mücadele vukubulaca~tl~ 
Münib, 24 (A. A.) - İtalyan hükiı. • Musolitpnin istemediği fakat aı 

met reisi M. Musolini 25 eylül cuma.r. rin en fazla. düşündüğü AnçlU8• ·ıJlltl 
tesi günü sabah saat 10 da hususi bir İki bükümet §efinin, statilk05 

,_ 

trenle buraya gelecek ve istasyonda. tesbit edecekleri merkezi A vruP9 1'~, 
bizzn H.itler taraf mdan karşılanacak, feransı tophyacakları da söyienJllC t.. 
iki devlet adamı, akşam saat 19 da ted;r. Bunun için faşist ve Nazi ııı~11ı 
beraberce Berline hareket edecekler • buatı şimdiden Berlin görüşrtl~s A· 
dir. "Avrupada sulhU takvi~ .• Jçin b~ır. 

ln9:ilterede alaka mil olarak göstermeye çalıFmakta ı.ı.& 
Londra, 24 (A. A) - İngiliz gaıe- lar. Fakat Musolini, Avustuı;-anıll J.. 

tel:ri müttefikan Musolininin Berline %ileşmesine, bu nazileşme biızııtd ği 
yapacağı ziyaretle meşgul olmakta ve vusturya halkı tarafından istc~tıJll 
beynelmilel siyasetin mevzuunu teakil takdirde. mümanaat ebnemek P 
eden günün bütün meselelerinin bu kabul etmemiş miydi? 

11 
ve

mülakat esnasında görüşüleceğini ve İngiltere, Fransa \'e İta.lyaııl ?Jll• 
bu meselelerden her biri hususunda rik! mesaisi ihtimali sayesinde, ·nd! 
iki devlet adamının müşterek bir hat- :ı1olini, Roma - Berlin mib\'eri u~rıgibl 
tı hareket tayin edeceğini tahmin eyle trokı canbazın ipte yürUdUğU. et. 
mektedir. yürüyerek ve muvazenesini teJll~h~ 

İngiliz matbuatı Hitler • Musolini mek i~in elinde Paris - Londra. Jlll 
mülakatının neticesini büyük bir alft._ rini tutacaktır .• ~ 0r 
ka ile beklemeku.iir. Iki tarafın menraatfan çarp1.şıı11ı 

A vusturyan.n Atmanyay11 ilhakı Pa.ris, 25 (Hususi) - ırusoıııı tesl 
mese'esi seyahati hakkında. Popula.re ga~e J, 

Musolininin Almanya seyahatinden şöyle diyor: "Du~enin Alms.nYıt 1 ıttf. 
bahseden fransızca .. l'lntransigeant" talya arasında askeri bir ittifs.l< 8 

11
sl 

gazetesinin Berlin muhabiri, iki dev_ ne çalış:ıcıtğı oüphesizdir. DiplO~U• 
let adamı aruında cereyan edecek 8.Iemine mensup olan ve bu llell'l6b

11111
, 

dostça müzakerelerden bahsettikten teallik doğru haberler almaktJ!. et • 
sonra şöyle demektedir: nanlarm kA.ffesl, bu ciheti teyit 

"Fakat iki diktatörün nazik müna- kt d' 1 me • e ır er.,. . 
kaşası arkasında. ve Berlinle Münihd~. Epok gazelesf de şöyle yanl10r j;er· 

Fransada "Yegane eöyb.'lebilecek bugii~,.1•" 
Un '\'e Roına arasmtla dP.T·1n "° a.lt•t 

h • • ı ve alakalar mevcut olduğudur. f ,·e~ tet iŞÇi er - Almanyanm nıerkezt Avrupa.da~ 
(Bcı~ tarafı 1 fociM} su edeceği aiyuetl daima ttal ed~ 

harp arifesinde Franmz ııosyallstlerl lideri ha.vatı menfaatleri ile mUsadetıle 
Jorealn katli aıralanndakl sulkaat h!dlııelerl cektir.,, ___.,/, 
ne mütabllı görmektedirler. ------------- ti 

aı kişi tevkif edildi Elektr·ık ş·ırke 
Pa.rta, 25 CA,A,) ...,. zabıt&. bir çok ecne. ) 

bllerin de dahil buıundUkları söylenilen bir (Bq tarafı 1 inci&eol•o 
sahte pasaport 111 ile me§gul oıı:naktadır. ŞlrkeUn 8011 det& A.nka.raya. geıınl; tel" 
Şimdiye kadar 31 kl§lııln tevkif edilml§ ol_ murahhu heyetlıı.e bu atediklerlınl%i ~· 

------ Astıerin bir bozgunu duğu söyleniyor. ııneriınlzl tahriren bildirdik. Ve ıcendJl pdl 
Denizaltı gemisi kaçırmak uç gtlıılük bir cevap mllddeti verdi1'- ıı~'" 

Çin Ja on harbi Valenslya, 2!S (A,A,) - Yukarı Aragoııd& 

h~metçllerln kuvvetleri, bir çok mühJm 
mevzileri zn.ptetml§ler, 500 esir almııııı.r ve 
mühim miktarda harp malzemesi ve bllhaa. 
sa birçok top ele geçirmişlerdir. 

i t l oıılarm cevabmı aldıktan ve bu ııd...., ,c'J 8 eyen er tdclla.mız tesbit edildikten sonra firıceı.- şet• 
Breıt. 2:5 (A,A,) - Troncoııo, Brest garaj. mevzuubah• etUft 23 milyon Türk llt~A~' 

Hıuıkov 24 (A,A,) - Röyter muhabiri bil
diriyor: Hankov bugtln Japon tayyııreterl 
taratmdan •iddetlt bir surette bombardıman 
edilm~tır. 

Hankovun &§ağı taratda kalabalık mahal. 
leleri tetıkll eden Vqlngm!aoda. Ble.'l çocuk-
la.rm adedi çok ytlksektir. Buna sebcb Japon 
larm bombardımanı ePna.smdo. çocuklarm 
büyük fkserfyetınln evlerinde bulunmuş ol. 
malandll'. 

Valngmlaonun sokakları, iki metreden dır 
dil'. Büt!ln evler gayet aık ve köhno faklr 
kulübelerden ibarettir. Bu evceğizler bom.. 
bardımaıı neUcCBinde iskıı.mbll kağıUan glbl 
yıkılım§l&r ve gerek içeride oturanlan ve 
gerek aokaklarda bulunanları enkaz altındıı 
bıralanıJlardrr. 

Öleıılerln haklkt miktarı, daha malQm de. 
ğlldlr. Fakat pek çok olduğU muhakkaktır. 

Her tarafta blr1blr1 llzerlne yıkılmış olarak 
duran ceset parçalan yardım 'kıta1arı tara_ 
!mdan klll halinde defnedilmektedir. 

Sokaklarda tüyler Urpertlcl· sahnelere rast 
l&:nmlLktadır. Bizzat ben kendi gözlerimle 
bir sedye Uzerinde kimi ölmUo kimi ölmek 

Ozere yatan yaralarından kanlar akan beı 
altı çocuğu götürmekte olan lazıllıaç yardı~ 
CJlanna. bir ço!( kere rastladım. 

Elektrik cereyanı tamamlle kcsllmlgtır. 

Yardımlara gece karanltğuıda devam olun_ 
maktadır. 

va.,ıngmlao tersaneden altı yedi kilometre 
uzaktadır. Bu fakir mahallelerde bir tek as.. 
ker bile mevcut bulunmryordu. 

Çin sularında Amerikan filosu 
Vaşington 2• (A,A,) - Amerika. Bfrlqfü 

devletlerinin Aaya filosu, Çin - Japon an. 
laıma.zlığmm nlhaycUenmeslne kadar Çin 
ıularmda kalacaktır. 

Sovyetler Çine 100 milyon 
ruble kredi açnuş'ar 

Tokyo, 25 - Tokyo gazetelerinin 
T!entsln'den aldıkları bir habere isti. 
naden iddia ettiklerine göre. Sovye~ 

Rusya mUhtmmat, tayyare \'e tar.;· al. 
fn&!I için Çine 100 nülyon ru1Jlrılik 

bir kredi açmıştır. Mühimmata w es. 
lihaya Sovyet mU~hassıslan refakat 
ediyormuş ve komintern Nanki:1 hü. 
kfunetinin· hariciye konseyine bir az.1 
göndermiş. 

1945 de kurak
hk olacakmış 
Ziraat "ekllJ Şakir Keseblr memleketlmJ. 

zln zira! işleri hakkında ma!Qmat vermftı 

ve ezcümle demıatır ki: 
••- Kuraklık mcselesl en ziyade ehemmi. 

yet verdiğimiz işlerden biridir. Vek~etın 

jeolojik te~kllMı bilhassa. Anadolu yayl!sm. 
da ıru vaziyetin! inceden inceye tetkik eL 
mektedır. taka, arteziyen kuyusu, hav& ve 
motörltl tulumbalar vamtaslle sulama lmk~ 
tarından istifade etmek, programa dahli bu. 
lunacal.tır. Bu sulamanın yarı muratmın 

devlet bütçesinden verilmesi, diğer yansmm 
bundan doğrudan doğruya tııtlfade -edecek 
köylU tara.tından yük olmıyacak bir §eklld~ 
kal'§ılanmlU!I dll§Untllmektedlr. 

Ta:lhten öğreniyoruz ki Anadoluda vakit 
vakit bUytlk kuraklıklar oluyor. 

1292 kuraklığında Anadolu yayluında 

mahsul harap olmutı. hayvanlar ölmU§, nü. 
fus dağımılş, çocuklar besleme diye §ehlrlere 
ycrleştirllmlştlr. 1220 acneslnde de ayni §ld. 

Düşerek yaralanan 
adam 

Dlln gece saat yirmi birde ba§mdan &gı!." 

yaralı ola.ra.k Halit isminde bir adam Bey_ 
oğlu haataneslne gcUrllml11Ur. Yapılan ta.h. 
klkatta, Terkoıı göltl civarında mllhendla Ze. 
kl ve Fabrika 

0

mUdUrU Nail Ue dolqrrk'n 
dU§tUğQ YO bu suretle yaralandrğI anlaşıl. 

mıştrr. 

ZA Yt - Bolu beleıdiyesinden aldı· 
ğım şoför vesikamı zayi ettiğimden 

hükmü yoktur. 

1 
Bolu Gülyüzü mahallesinden 

Cevat Öz Açıkgöz 

larmdan birinin mU.tahdemlnJııden Jk! klgl .,u 
mayestnı kendilerlle birlikte mutaJetl ile muvıı.cahe edllmltUr. C.2 denlzaltııına 
lı.z. . _ .. , •• 

taarruz etmıı olanların kullanmıf oldukl1.rı d& ı--~ 
otomobil bu garajda bulunmaktadır. Bu ırureUe bu Uç meaeıe aramız frıce 

yün etUkten eonradrr ki hU'ktmetuı t ıc&9 
Bu lkl kl~lden biri Troncosoyu tanımııtır. vaziyet etmeai mJ IUnndır; yoka& 1ırı<~ • ..ı ~ 
Dlğer tara!tan C.2 nln birçok bahriyellle. eııO? 

eden muhuebeyl yaptıktan BOnr& lt 0 jY rt Troncoso ile muvacehe edllml§tir. Bunlar. tal r ıı.. 
dan birisinin Troncoşoyu rörmUı olduğunu l lmtıyıumı tıırketmdldir? Bu nol~ adil ııı 
beyan eylediği söylenmektedir. man takan1lr edecekUr. Şimdiki tıel ~et! 

Nihayet bir ay evvel denlzaltııııııı Breıt zakere\er, bahaetUttın esaalar ve 
limanına cer etml3 olan pilot J'~e. gazete. dahilinde devam etmektedir.,, ,_.-/ 

ellere beyanatta bulunarak Dizel motörlert. Yugoslav manevraıar• A~ 
nln sağlam bir halde oldutunu, kat'lyyen to" 
blr ha.sara uğrıı.mamıı bulunduğunu aöyle. • Belgrad, 2:5 (A,A,) - Novo ?Je' 
ın~Ur, blldfrillyor: oJt"' 

HalQm olduğtı veçhlle motzırlerde hanr Natbl hUk~met Prens P&ul, So~~~ 
vukua gelmlıı olduğu dentzaltmm Brut ll. ıunda Yugoalav man.evralarmd& Wlıı:ı 
manma g1rme8l için bahane olarak ileri su. olu eenebt ukert heyeUer retslerlni / 
rWmtl§dür. etmlfUr. ___...,, ~ 

.;. '• ,._J • • \. •ı1 .... ..... , '. . . "':'·' .. . . . . ' 

,, 
Me,hur Rus muharriri PUŞKIN'ln ölmez eseri 

AKIZI 
PlERRE BLANCHARD - MADELElNE OZERA Y 

MARGUERITE MORENO ve ANDRE LUGUET 
. 1-...-

Bugün 

İPEK 
Sinemasında 

ı1aat 1 de 

dette bir kuraklığı tarih kaydeder. • 

Eğer takriben 70 se~ellk !utla denm •d~- a u ~ lbD N N b Oynayanlar : ~arbııt'S 
• -. ...... ' ... • ·,.,f!',\,· ;oJ • ,• ·· . ..,,., .. . 

cek olursa 1945 aenulne doğru gene §lddeUI a mu s o r cu Stanwyk ve 
bir kuraklık ıeneslne tesadut ihtimali var. M ELE K Robert Taylot 
~ 1 

Böyle tam veya 1()28 senesinde olduğu gl. Sinemasında Aşk - Saadet ve :gozelllk şaheser 
bl kısmen kuraklık ihtlmallerine kal'§ı Ana. l(•••••••••••••••ı•••••• ••••••• dolu ya.yl!auıı koruyacak tedbirler dütünU. :::::;_:;:,:: 

~-----~-------.;_~~~--~----------~-~-~~---y o nız. Bunlardan blrl, her köyde nUfua bL 
gma hiç olmazsa bir dönUm yeri sulamak tm. , • Pek yakin da Francls Farmer M , 

Mady Christians eş um kbrnı :t:ızırlamaktır. Köyün hayvan mcv • ı il....? R!3) ~ A 
cudu da gözönUnde tutulmak p.rUle, bu ted.. S A ~ A ı.t"f. V ~ 
bir en §lddeW bir kuraklık senesinde bile Sinemasında 

9 Büyük 
i.J Yıldız 

Joel Mc. Crea Fransızca s6zlll filmi 
nüfusun ve hayvanların korunmaamı temin li•••••l!I P----~q Bibeıco, bu filmin senenin en mükemmel filmi olduğunu beyan etınittir· 
edecek Ur.,. -~ 
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llK?iW.HTARIH 
t22 sena evvel bugUn - -Mukaddes 

cnnayet ve aşk romana 
'-.... Agatha Chrlstie'nln bu güzel roma.nt (VLNO.} t.&ralmdan türkçeye çevrilmiştir. i t tifak 

8 

Jop, ona döndü: 
- Garip olan ne? 

l DÖRDONCO KISIM 

ı H~kimin karşısında 

Aktedilerek harp yapılmıyacağı 
ve devamlı bir sulh temin 

edileceği ilan edildi 
Fakat insan yığınları 

durmadan ölüme 
sUrUkleodl 

- Ne olacak, 9 ~umara benim otuı-
foın yerdi. 

j Şahidler dört ıü.11 sonra h!kimin 
karımna çıktı. Bu cinayet pek çok kiın 

lUder, içini çekti: 
-Oh ..... 
-Ne var? 
- Benim numaram çıkacağına ıi- f 

ıelerin merakını uya'ldırdığı için mahke 
me salonu hıncahınç de Juydu. 

İlk istintak edilen yaşlı, uzun boy· 
lu ve Aleksandr Tivo isminde bir Fran
sızdı. Düzgün bir ln~ifüceyle cevap ver liııkinin çıkması daha hayırlı! 

lap, kaşlarını çattı: 
- GidebUirsiniz, bay Rider 1 

)\ lUder çıkar çıkmaz komiser, Puaro· 
d<sncrek gülümsedi. 
- Demek katil sensın bira.der 1 
l>uaro, alayla : 

, - Ben cinayet işliyecek olursam ce· 
~bi Amerika zehirlerinden kullanmam. 

- İtiraf etmeli ki, çok garip iş! 

\ Pransız polis hafiv•si, başını salla

t 

- Beni de düşl.indüren bu ya .... 
, - Cani herhalde çok ce!'urmuı. Bır 
~;r. tehlikeleri göze almıı. Cinayetim 
~rltcn birinin dikk=ıtini celbetmek ıh· 
1 alj vardı. Daha kim kaldı dı~anna 7 
~İtvap sırası kimde? Galiba bir genç 
~·:Haydi, onu da çağırın. Bu it de 

'•n. 
ltl - C1zel bir kız .... Adamakıllı gü-

)ıı - Vay .. Hani yol esnasında hep u
Yordunuz? 

' - Hem güzel kız. hem de telith ha-
'lırdr. 

Jap, şüpheli şüpheli tekrarladı: 
- Hali telişlı mıydı? 
l>uaro, alay ederek: 

~ - Azizim, bir genç kız, tcl!Jlı ve 
tt bt görilnürse. onun bu halini cina

tcn fazla aşka atfetmelidir. 
Mari girdi. 

il Sor lan suallere sükünla cevap ver-

it ManikUr olduğunu, Antuan isminde 
~tn .kuaforün yaıunda ?Iııtığıru, 

dı de Harogard sokağında on nu-
~tada oturduğunu, Pine'den Londn

avdct ettiğini ııöyl~di. 
Jap, hayretle: 

- 'Ne münasebet Pine'den - dedi. 
(,\ ~ari, piyango bileti meselesini hl· 
~~ et~i. Ona tılbU gösterdiler. Haya
\ Ö hoyle bir §ey görmediğini ıöylc
~r len kadını tanımadığını, fakat 

ansa t . ~~k ayyare meydanı BurJe'dc ona 
at ettiğini söyledi. 

l{Omiser sordu: 

- Neden dikkat ettiniz? 
~İJl ~ Korkunç derecede çirkin olduğu 

>ı kl3undan fazla kmn anlatacak bir ıe
~1alrnadığından çekilmesine müsaade 

er. 

Jap, tübe bakarak söylendi: 

l1tt - Bu muamma, insanın zihnini ıa· 
,.t tcak kadar garip l Taharriyatımtza 
ii,...~tkikatıınrza ne aurctle devam edece 
-..ıı' b' ~lfta 1 ılemiyorum. Bu silah, ne ta-

~ıı n geliyor? Afrikadan mı, Amerika· 
~ .ıtır? Oraları seyahat etmiı olan a
~ ~ b~.ı~ak lazım. Neyse bir mütehaa
~~ıf ll tubün nere imalatından olduğunu 

1 Cdcr. 

l>uaro: 

~t"."'" Azizim Jap, dikkat edersen bu 
)\ in kenarında uf acık oir kağıt parçuı 
bt~:ırk. Kopanlmış bir etiket olduğu 
~lic~ Demek ik bu altt, bir antikacı 
~le· Llmdan satm almmıg. İşte bu delil 
~il' 1 araştırmalarımızı kolaylaıtırabi!ir. 
~?.ley sormamıza müı>aadc eder misi· 

-Buyurun. 
tıı~ Evvelce size rica tttiğim ·gibi yol· 
t~ta~n b1tün eşyasının listesini yaptı· 

mısınız? 

,. \:-Bunun bence artık pek .ehemmiye 
~~ illnıa.dr. Fakat beiemehal iıtiyorr:a

tene de yaptıralım. 
~ b- Çok memnun oh.rdum. Bir u!ait 

'lllacak olsa:n pek sevineceğim. 
~~ Jap, gene v1bü eline almış. bakıyor-

"c kcr.di kendine: 
~4i- Rlansi böyle ~it tübün sahibi ol
~ 'llnu itiraf etti. Ah bu polis romanı 
~ d.a.rı. muharrirler. Yazılarında poliskr
~ııı a.f.ına alay ederler. Kimbilir, belki de 

a.rd;:ın her şey beklenir. 

di. 
Hüviyetin tesbiti için l"('IUtad suallar 

den sonra, hakim sordu: 
- Müteveffanın cesedini gördünüz. 

Tanıdınız mı? 
- Evet, tanıdım. Benim müşterim· 

di. Adı bayan Morisodur. 
- Bu isim pasaportunda da _yazılı. 

Fakat onun bir ismi daha varım~. Bili
yor musunuz? 

- Evet, kendisine ekseriya madam 
Jizel derlerdi. 

Salonda bir haret:et oldu. gazeteci· 
ter, not alıyorlardı. Hakim devam etti: 

- Bu bayan Moriso yahut bayan 
Jizel (h:ilba her kim ise) kimin nesi 
olduğunu bize söyliyebilir miainiz? 

- Bayan Moriso, nJmı diğer bayan 
Jizel, Parisin en meşher tefecilerinden 
dir. 

- Nerede icrayi sanat ediyordu. 
- Jolyet ıokağınd:l • 3 numarada. 

zaten ikametgahı da orasiydi. 

- Sık &ık İngiltereye geliyormuı. 
Demek burada da müşterileri vardı. 

- Evet bura.da pek çok müşterileri 
vardı. Bilhassa bir sınıf halk arasında. 

- O sınıfı lütfen izah eder misiniz? 
- Kibar $.lem... thtiyaclarını son 

derece (İzli tutmak istiyen insanlar ... 

- Demek bu kadın ağzı sıkılığıyle 
me1hurdu. 

- Son derece J 
- Yaptığı ikraz itleri hakkında ma 

lumatmız var mı? 

- Hayır,"yalnız onun kanunt i§le
riyle alika.dar olurdum O, gayet akıllı 
bir kadındı. Hiç kimseye ihtiyacı olma
dan kendi i§lerini mükemmelen çevirir-
di. Kendine mahsus huyları vardı. Pek 
tanınmıt bir insandı. 

- Zencin miydi? 
- Müthit. 

- Düımanları var miydi? 
- Ben zr.nnetmiyorum. 

Tivo, çekildi. 

Garson Hanri g~ldi. 
Hakim aordu: 
- Kumpanyada müıta':1demstnf ı 

de~il mi? 

- Evet efendim. 
- "Promete" tavyareıinde garson-

.luk ediyorsunuz. Ayın on sekizinde 
ayni tayyarede hizmetiniz vardı. Bun
ları öğrendim. O bayanı eskiden gör~ 
mü§ miydiniz? 

- Evet efendim, bir iki kere, sabah 
leyin saat sekiz buçuk seferlerinde sey· 
yahat ettiğini hatırlıyorum. 

- İsmini biliyor miydiniz? 

- Seyyahlar listesi meyanında gör 
mü~:imdür. Fakat dikkat etmedim. 

- Bayan Jizel diye bir isim i~itti· 
niz mi? 

- Hayır efendim. 

- Bize ~u vakayı kencli görü§ünüz-
le anlatın bakalım. 

- Yemeği dağıtnu~trm. Paratopla
mak için mısaları dolaşıyordum. o ba

yanı uyuyor sandığım için rahatsız et
mek istemedim. İnmemize be~ dakika 
kala yanına gittiğim z~man onun ya J 
1ü ya pek haata olduğunu görerek telata 
dü§tüm. Doktor aradım . Tesa.düfen bay 
Briyan varmıf. O baktJ. 

( 1Jc1lrımı var) 

ısu yılında Viyanada · bUyük bir kongre 

toplanmıştı. Rusya Çarı ve Prusya kralının 
da iştiraldle aktedilen bu kongrede ebf'd1 

sulh olmua blle Avrupaya çekidllun vermek 
için devamlı bir sulh temin edileceği bUtUn 
aiplomaUarca kuvvetle umuluyordu. 

Fakat devletler toplanarak Avrupaya ye. 
n1 nizam vermeğl konuomağa tıaıladıkları 

vakit evdeki pazarm Ça.t§ıda uymadığı gö. 
rUldU. Her d~vlet kendine ulan payı ayır. 
mak istiyordu. Kongreye küc;Uk devletler 

haktanndıı. verilecek karan dinlemek içio 
dıtvet edilml§lerdi. Franaa da bunların al"'\. 
aındaydı. Fakat Taleyran hUkOmetlnl bu va. 

zlyetten .kurtarmata muvalfak oldu. 
Taleyran ııöz söyleme aalA.lı.iyeUni aldıktım 

sonra hukuku umumıyedtn bah1etmeğe başla 
dı. Blrgtln Prusya murahhaaı bu sözlere ıd. 
nlrlendJ ve: 

- Hukuku umumlyenln burada ne l§I var'? 
diye bağırdı. Taleyran: 

- onun i9i otmaaa m burada bulunmaz. 
dmIZ, cevabını verdi. 

B&fka bir gün de Ruaya Çan ıu cevabı 

verdi: 
- Hukuk kaidelerinden dem vurur durur. 

eunuz. Benim için bunlar manasız sözlerdir. 

Vartova dukalıtında lld yüz bin askerim 

var. Hukuku umumiye ile beni oradan c;ıka. 
ranm alı:ımr .kan§larım . ., 

lld yüz on altı murahha.ıım lttirak etU#f 
kongreye prens Meternlk rlyuet ediyordu. 

Mtız&kerelerden bahseden bir tarih şu a&

tırl&n yazar: •'Meternih her gece ziyafetler, 

ıuvareler, b&lolar tertip ettirerek aza 1&.. 

bahlara ka.dar etlence ile va.kit geçirir ve 

erteıı1 gün mahmurluktan klmae göz aça.mas 
ve aklını bqma toplayıma.zdı. Acaba bu da 
mı dipl~maal bir hareketti?,. 

En nihayet Viyana muaheduf imzalandı. 
Fran1& Napotyanun fetihlerin! tam.amile kay 

bederek 1792 aenealndeki )ıuduUarma. iniyor 
du. Belçlkanm llhakı ile Felemenk krallığı 

kuruluyor, Saksonya krallıfl tbk& olunuyor. 
Franııanm b1r kısım arazi.al PrU.ııy&ya. verllL 
yordu.Danimarka Pomranya eyaletini Prua 
yaya, Norveç kıtumı İsveç• terkediyordu. 

Çar Birinci Aleksandr Lehilta.nı bir krallık 
haline ıetıreceğlnl taahhüt etU. LehlııtAıı 

mWhakatmdan Krakova da ayn bir cumhu. 

tlyet haline ıetlrtldl. t.viçreye Fraıısad&ıı 

Uç Kanton daha illve edildi. tapaııya ue Por 
tekl.z krallarına iade edilerek eııkl hallerinde 

kaldılar. 

Bunlardan bqka Avrupa ha.rlta.smı de~. 

tiren da.ha bir çok değiılklllder yapıldı. ~iaır 
alıp atına menedildi. Fakat sulh yerine en. 

dJıe artmıı, her hllkQmet vaziyetini tehllkf'· 

U görmete ba.flamııtı. Bunun Uzerlne Rus. 
ya Çannm teklifi ile 18115 yılı 2~ eyUU günU 

122 sene evvel bugün tekrar toplanıldı ve 

bir "muka.ddea itUlak,, alıltnameai imza ve 
llln edildi. 

Bu ahitname çok farlptlr. Rusya. A vuatur 
ya ve Prusya. bUkümdarlan gerek memlek-.~ 

lerlnln dahili idarelerinde ve gerek a&lr hü. 
ktlmetlerl~ olaca.k harici mlbıaaebetlertnda 
mezhebin Adil hükUınleJllni esas tanıyacak 

lardı. Bu sözlerine bütün Alemi ıahft göste. 
rlyorlardr. 

Blriblrlerlne yardım edecekler, bir milt.ıt 

mensupları lmlı gibi hareket edeceklerdi. 
Herhangi bir hü~mette isyan çıkarııa bunu 
mUştereken b&ltıracakla.rdı. 

Fakat harp öyle bir ıeydir ld ne din kayıL 
lan, ne de muahedeler önüne geçemiyor. 
"'Mukaddes ltUfak,.m adJ ltWaklar kadar 

blle hUkmU olmadı. Çltnendı, parçalandı ve 
harp ln~an yığmlarJiu durma.dan aUrükledJ. 

Niyazi Ahmet 

·Tonton 
amca 

Ve 
Bahçıvan 

Hayattan 
üç tablo 

Müşahedeleri gayet kuvvetli olan bir 
muharrir arkada§ım var ki, gördükler!ni 
yumağa bile tenezzül etmez, şifahen 

saçar. Bunları toplamamağı ziyan, is· 
raf saydım. Müsaadesini alarak yazı. 
yorum. 

-t-
Kalabahk bir yerdeydik. Bir güzel ka. 
dın oturuyordu. Ve gözleri.miz, ona 
çevrilmi§ti. Baktık, baktık, baktık .• O· 
nu büyülemek istedik.. Ve büyülemek 
için de gençliğimiz, güzelliğimiz, tık
tığımız vardı. Biri:triz Rodolf Valanti· 
no'ya öbürümüz Villi Friç'e, Robert 
Taylor'a benziyor, kadını da Marlen'e 
benzetiyorduk. 

- Acaba hangimiz?· 'diye yüreğimiz 
vuruyordu. Birdenbire kartı masada 
saçlan taranmamıı, tıraşı ihmal edil • 
mif, kırkbeıliık ve kabzımal kılığında 
biri peydahlandı .. 

Ona ehemmiyet bile vermedik. Fakat 
f()yle yan gözle gördük ki, çaprast ye
leğinin ilikli kalan bir iki düğm~ini da 
ha çözildü. Derhal aa.'dcde gelerek, koy· 
nundan l:t-r deste ellilik çıkardı. Par
mağını tükrükliye tükrüldiye aaymağa 
~~~~ i 

Bu jest, bizim gençliğimize, güzelli
~im:ze, şrklığınun galebe çaldı. 
Beı dakika sonra Marlcne ile kabzı· 

mal ayni masada bira içmeğe ba§ladı· 
lar. 

-2-
Bir balod.aydık. Ecnelilerin ıerefi

ne verilen büyük bir beloydu bu .. Ve 
ecnebiler, vapurla gelmitleı1di, ertesi 
gün gid«eklcrdi, 

Onlara eanki denilmişti ki: 

- İşte siz bir ailea~niz ve biz bir aile 
yiz. Davetlimizsiniz. Bu aarnimiycti -

miz, dostluğumuz tamamdır, lekesiz
dir. Kadınlanmrz, kızlarımız emrinizde
dir. Dansedeb]irsiniz. 

Ve dansediliyoıidu. Neşe, kıyamet. .. 
Misafirlerden sarışın bir delikanlı, Ö· 

nümde oturan bir ailenin kızına yak • 
laştr. Aile, yilkaek mevki sahibi bir 

babadan, ihtiyar bir bayandan, bir an. 
neden ve filiz gibi bir kızdan mürek· 

kep. 
Sanşın misafir, reverans yaptı. Kızla 

dansetmek istedi. 
Kız, anne!:i.ne göz attı. Tasvipkar bir 

işaretle kar§ılaştı. Tam davranacaktı, 

tepesinden müth:ş bir çivi yemiş gibi 
yerli yerinde mıhlandı, kaldı. 

İngiliz, bu acfer kendi lisanınca, dan
sa davet formülünü vazıhlaştırdı. Eliy. 
le de ortada dönenleri gösterdr.. Fakat 
kızın gözleri, yukarrya doğru çevrilmiş
ti. Hepimiz o tarafa baktık. Şiıman ve 
mevki sahih=. babanın yüzü mosmor!. 
Gözlerini açmış. dudaklarını büzmü1 
''olmaz!.,. işareti yapıyor! Kızın bakı1 
istikametini , takip ederek, İngiliz de 
bu suratla karfılaştı. Müthiş bir ruhi 
fac'anın cereyanını anladı. Fakat baba, 
bu sefer aklı sıra nazikleşti: 

- Hasta t • de&:. 
· Misafir İngiliz, Türkçeyi ne bilsin? 

- ''Plist,,? ·diye so~fÖ:ı. 

Baba, özürü anlatmak için, heceleri 
aralai:iı: 

- Has· ta .... 
Ve nezaket vazifesini tamamladığı

na emin, uıulla, kızını dürttü: 
- Baıka tarafa bak. . 
Kent',:.si de başka tarafa baktı. Misa

fir orta yerde kala kaladı. Böylelikle 
de ''namus,, korundu 1 Eğer "namus,, 
buysa .. 

Elinin ve bacaklarının hareketini şa
tıran İngiliz oradan çekilince, baba, kı
zına: 

1 

- Ayakkabını çıkar! - emrlni ver , 

di.. 
- Niçin baba? 
Müstebit l:fr kökreme: 
-Çıkar! diyorum sana •. 

- Peki, bab~cığım .. 
- Şimdi de, ayağının baıparmağıru 

kıvır, iskerp:nine öylece bas .. Biri s:r.i 

:lansa kaldırmak isterse, gösterin n .• 
Anlayıp çeki.lirler. 

işte size bir balo safası. • 

-S 
Tramvaydaydık .. 
- B:let. 
Bir adam inledi: 

- Çalmışlar paramr .. , 
Herkes ona döndü: 

- ?. 
- Beş liram vardı. Şu cebimdeyCi .. 

Gitmiş .• Vıe şimdi bilet param bne kal
madı. 

Külhanbey tavırlı bir adam, h:r ne· 
dense şöyle söylemeği kendince lüzumlu 
buldu: 

- Nerelisin sen?. 
- Çorlulu. 
- Burası İstanbul.. Dikkatli olma. 

lr .. Çarparlar itte .. Ya •. Çarparlar i§te .• 

Bir çapraııklık çıkacağt:u ummuyor
du. Be§ lira bu.. Numara'lı alınmamış 

ya .. Neyle isbat edilir? Kendinden emin, 
yahut kendinden şüpheli de bu ıüpheyi 
uzaklaştırmak istiyerek: 

- İnsan gözünü açmalı böyle kala· 
balık yerlerde! •• diye naE.ihat vermek· 
te devam ddiyordu. 

Birdenbire kalın bir ıeı yükseldi: 

- Arkadaş 1 Ben ıenden §Üpheleni • 
yorum. 

Herkes bu sese döndü .. E.~.r janrlar· 
ma binbaşısı 1 

Külhan bey sarardı: 
- Ben hınız mıyım yani? Ne demek 

istiyorsunuz? 

Kalın ses, daha yüksek perdeden: 
- Hayır, öyle ~emedim .. Ben de b!r 

nevi zabıta memuru sayılırım .. Kanun
şinasım, söylediğimi b:Iiyorum .. "Hır • 

sızsın., demedim. Yalnız "'upheleniyo· 
dcd. "Ş" h ' A lı =' rum,, ı.. up e,, ... n yor musun . 

Vatmana emrederek: 
- Durdurt tramvayı •. Şu ada.mı po· 

li~e teslim edfo .. Parayı çaldıranm ar • 
kasından ve sürtüne sürtüne girm~ti .. 

Çin, çin .. , 

- Bay polis .. 
Külhanbey titriyordu: 

- Peki .. gideyim ağab~yciğim ... Pe. 

ki, peki, fakat ... diye kekeliyordu. 

• • • 
işte üç "hayatı hakikiye,, sahnesi .. 

Nakleden: Hatice Süreyya 

Osmanlı şchza-Oeleri daJı.a. üç Ya§ı"
dayke11 yüzba§ı, be§ yaşında miralay 
oluverirlerdi. P..esmini gördüğünUZ 'idi .. 
çük de ayni §ekilde dört y~ında mi. 
ra'lay olmugtur. 
Geçenlerde bu rütbeyi elde eden çocuk 
Kübanın şittı.dikl diktat(jril Bati.stanır. 

oğlu.dur. Bu diktatör de zaten ça~. 
tu, iktidarı askeri bir isyanl./J ele a.1.. 
dıktaa sonra kendisini miralay nas. 
bctnıi§tir. 



• 

IBaDlkanh pelhıDlvanDaır aırasoırnda 

Güreşlere bugün 
başlanıyor 

ilk karşılaşmalar TUr k ve Yugoslav takım
ları arasında t a ksim stadında olacak 
Türk - Yunan - Yugoslav güreş 

takımları arasında ıebrimizde yapıla

cağını haber verdiğimiı müsabakalara 
bugün Taksim stadında başlanacaktır. 

BugünkU karıılaşmalar Zagrep -
Belgrat muhteliti ile İstanbul pehlivan 
ları arasında, yarınkiler de Atina ve 
İstanbul takımları arasında olacaktır. 

İzmirdeki müsabakaların revan~ı 
ıeklinde olacak olan bu ıehirler te
maslarında Türk takımında bazı deği
tiklikler yapıhmJtır. 

İlk günkü kartılaJmalara takımımız 
f U ekil de teşekkill edecektir: 

56 Kilo: Haıan Tahsin 
61 .. : Yaıar 

'12 ,, : Saim 
66 ,. : Yahya 
'19 .. Ankaralı Hüseyin 
87 ,. : Mustafa 
'Ağır siklet: Samsunlu Ahmet. 
Yannki müsabakalarda: 

56 kilo: Kenan 
61 ,, : Yatar 
66 ,, : lzzet 
72 ,, Salın 

'19 ,, : Adnan 
87 ,, :Mustafa 
Ağır siklet: Çoban Meb·met. 
Her 11klet sınıfı için iki kilo toleranı 

kabul edilmiıtir. Hakemler de ıu 
zevattan m:irckkep olacaktır: Yugoelav 
federasyonundan: Bekaç ve M. Richter. 

Yunan federasyonundan: M. Veku
a.is, Y erekakiı. 

Türk federasyonundan: Ahmet 
Fetgcri, Sadullah, Seyfi Cenap, doktor 
Saip, Rıza Sueri ve Kemal. 

Her iki günkü müsabakalara da 
tam saat üçte başlanacak karııiaıma.Jar
dan evvel merasim yapılacak ve pehli
vanlar halk.t takdim caileceklerdir. 

Tebliğ 
Yugoslavya ve Yunan güreşçileriy

le İstanbul güreıçileri arasında yapıla
cak temsili ve resmi maçlann programı 
aşağıda gösterilmiıtir: 

1 - Birinci maç: İstanbul mÜhteliti 
- Belgrat ve Zagrep muhteliti 25 ey
lQl 937 cumartesi saat 15 te Taksim 
stadında. 

İkinci maç: İsta.ııbuI muhteliti - A-

Serbest 
güreşler 

Gelecek haftaya 
bırakıldı 

Türk serbest güreşçileriyle kar
fllaımak üzere ıehrim.ize davet edilen 
Hindistanlı Fazıl Muhammed ile Yu
nanlı Dimitri Galatis ve İtalyan Franko 
Panciyano dün İstanbula gelmişlerdir. 

Yann Taksim stadında yapılacak o
. lan amatör güreşler dolayısiyle tehir e
dilen bu müsabakalar gelecek hafta 
Taksim stadında Mülayim, Tekirdağlı, 

Hayati, İbrahim gibi güreşçilerimizle 

karşı lau cakl:ırdır. 
· - ..ı_ 

---~-----

Büyük ltfu3ta/a, Dördündü Balkan 
şampiyonlıtfjıında me~hur saltolrırm. 

elan birhti yaparken 

tina muhteliti. 26 eylül 937 pazar saat 
15 te Taksim stadında. 

2 - Maç hakemleri: 
Yugoslavya federasyonundan: Her 

Rınter 

Yunan federasyonundan M. Vekusiı 
Türk federasyonundan Ahmet Fet-

geri, Sadullah, Seyfi enap, lsmiaJ 
Hakla, Dr. Saip, Kemal. 

3 - Müsabakalardan evvel bölgeler 
arasında merasim yapılacak ve müsa
bıklar takdim edilecektir. 

4 - Kişeler aaat 12 de açılacaktır. 

Fiyatlar: Balkon ve Saha 100, tri
bün 50, duhuliye 25 kuruştur. 

Avrupada 
futbol 

Macarlar Çek le af 
S-8 yendile r 

~acaristan ve Çekoslovakya milli 
fut bol takınılan arasında Budapeştede 

kırk bin seyirci önünde yapılan müsa

bakada meşhur Çek takımı 8 - 3 gibi 

büyük bir aayı farkiyle Macarlara ye

nilmiştir. 
İlk devre 2 - 2 beraberlikle netice-

lenmi§ ise de ikinci devrede harikulade 
bir oyun çıkaran Macarlar yedikleri 
bir gole mukabil altı gol daha atarak 
müsabakayı 8 - 3 galip olarak bitirmiş
lerdir. 

Macarların meşhur muhacimi Saroşi 

her türlü stayişin fevkinde bir oyun oy

namış ve Çeklerin tanınmış kalecisi 

Planiçkaya yalnız başına ycai gol at-

mıştır . 

' 

Diin şehrimize gclcıı cc:ıcui pehlivanlardan 
l'unmıh D. G<ıTati.! ltalyan F. Panciyanb 

AmerJkadaki Yunanlı boksör 

Fred Apostoli 
Marsel Thlll'l 

yene rek Avrupa yarı 
ağır şampiyonu oldu 

Günlerdenberi sabırsızlıkla bekle • 
nen Avrupa yan ağır boks şampiyon
luğu maçı evvelki gece Amerikada Po. 
lo Graud'da yapılmıştır. Bu şampi. 
yontuğu paylaşacak olan boksörler 
Marcel Thil ile Amerikadaki Yun~ 
lılardan Fred Apostoli; müsabaka 
müddeti de on beş ravnttu. Karşılaşma 
çok sert olmuş ve onuncu ravntta gö. 
zü yaralanan Fransız boksör\l Thil 
hakemler tarafından mağhib ilin e. 
dilmiş, bu suretle de Amerikalı Fred 
Apostoli A.vruap yan ağır boks şam
piyonluğunu kazanmıştır. 

Yunan atletizm takımının 
göz bebekleri 

Stefano, Stllas 
itaatsizlikleri 

yüzünden 
cezalandırıldılar 

Yuan atletizm takımının en mühim 
elemanlanndan meşhur disk şampiyonu 
Sillaa ile koşucu Stefanoya Yunan fe
.deraayonu tarafından üçer ay boykot 
cezau verilmi1tir. Bu cezaya ıebep bu 
iki atletin Bükreıteki Balkan oyunları 
esnasında kafj]e reisine karp itaatsizlik 
etmeleridir. 

Gayri le dereler 
kupası 

Davutpaşa Gençlerbirliğinden: 

Sahamızda gayri federe klüpler a
rasınlda tik usuliyle tertip edilen kupa 
maçlarına Aksa.ray, Fati.h, Mcvlaneka 
pı, Alemdar ve Sirkeci Hatay takımlan 
iştirak etmi§lerdir. Fildstür çekilmek 
Uzere 29.9-937 aktamı tekrar toplantı 
yapılacağından yeniden girmek arzu e
den kllipler murahhaalannr mezkur ge
ce Akaa.ray Hekimoğlu Alipatadaki Bir 
lik merkezine acele göndermeleri rica 
olunur. 

fÇERIDE: 
• Gedlkpaşadakl Ermeni kilisesinin cam.. 

larmı kıran Araksl bir a:\' hapse mahkQm e. 
dllml§Ur. 

• Bu sene ortamekteplerln birinci smıtıa.. 
rma 2•,284, llaelerln blrlncl ıımıtıarma 3,51' 
talebe kabul edllmlşt1r. 

• Maliye vekA.letı, vekA.let dalrclcrindek! 
açık memuriyetler için 30 eyHUde blr imtihan 
açacaktır. 

• .Ankara Hava meyd&nmda yapılmakta 

olan hangar in§&&tı bltml§tlr. lstuyon bina.. 
ıı:ı için hazırlanan proje eksiltmeye konul. 
tnU§tur. 

• Tahta ktttu, kundura ve tahtadan ima... 
lA.t yapan bUtUn ııa.nayl fçln yU%de 10, dÖ§e. 
blelik mu§&lllbalar için yüzde 28, elblaellk 
mu~rn balar için yüzde 30, kuIJWl kalem L 
çln yüz de 30 ham madde gUmrllk tenztl4.tı 
kabul edllmi§t1r. 

• Akay fdareaf sonbahar tarlfealnf önU. 
mUzdek! perşembe gUnQnden itibaren tatbL 
ka bqlryaeaktır. Yeni tarife ile Yalova pos. 
talan glınde Uçten lk.lye indirilmektedir. Şlr 
keUhayrlyenln sonbahar tarifesi de ayba§ın 
dan 1Ubaren tatbik olunacaktır. 

• Trabzon llinanmm fdare111 gelecek cuma 
gUnUnden itibaren İstanbul Liman idaresi ta.. 
rafmdan yapılacaktır. Trbazon llmanmda _ 
ileride bir proje yapllmcaya kadar • ılmdlllk 
ihtlya.ç nilbeUnde vurtaıar bulundurulacak 
ve tesll&t yapılacaktır. 

• Kutamonu valisi Avni Doğan zevcest 
ve çocukiarlle kendi kullandığı blr otomobil 
le Ankaradan gelirken Çankında tren ge~. 
dinde, marf8lldlZ trenl.nln onuncu vagonunıı. 
çarpmıştır. Otomobilin motörU parçalanmış 
kınlan camlardan zevceslnln yllzU yaralan. 
m11tır. 

• Stokholmde toplanacak şimendifer kon. 
grestnde bulunmak Uzere devlet demlryollan 
tarifeler umum mUdUrU Naki Köstem v~ 
devlet demlryollan mUhendisi Galipten mU. 
teşekkil olan heyet dUn ak§&m Avrupa ekı;. 
preılle Stokholme hareket etmiştir. 

• Şehrimizde bulunan bUtUn velr..illerin yarın 
akşam Ankaraya hareketler! mulıtemetdtf'. 

• 2'l§ll halkevinden: Tllrkçe, gUzcl yazı, 
Fransızca, İngilizce, Almanca, biçki ''e dlk!ı 
çiçekçilik, ıapkacılık, mUzlk ve ııol!ej ev tda. 
reBf derslerine blrlnclteırlnden itibaren baJ. 

Fena şayia çıkaran· 
lar araşflrıhyor. ~ 

Ba,,vekA.let vekili CelA.1 Bayar paramız 1 Eğer bu ıayia borsa içinden çıkı:nipa edl-
hakkmdakl a.arlsız p.yialar üzerine derh~ lulan borsa kanunu muclbinee teczlY~ktl 
İstanbul vllA.yetlne bu ,aylaları çıkaran ve ceklerdlr. Eğer ıayianm bqlangıcı "ıf!• 
yayanların meydana çıkarılmaamı emretmiş ise çıkaran ve yayanlar Türk paraaıııııı ,ıetl' 
Ur. Vali Muhiddin üstUndağ dün bu mesele metini koruma hakkmdaki kararııaırı fiti• 
ile fahaan me§gul olmuştur. Diğer taraftım ihtiva ettiği cezai hUkUmler mucibince eıtl"' 
lktiaat vekAleU daim! mUııteşarı Faik Kur. bal Cumhuriyet MUddelumumtllfine v 
doğlu, tahkikatın safahatlle yakından mef. ceklerdlr. ~ 
gul olmuştur. • AJA.kadar makamlar ağızdan ağız& ~ 

Tahkikatı, işin taallftku dolayısile tucn süJ ederek gazetelere kadar bu tıın . -""' 
Borsa ve Osmanlı banka.ar komiserliği yaı;. tara:mdan yayıldığını teabite çalıfıDP-
maktadır. Komiser İhsan Rıfat dUn aabah dırlar. 

bankaları gezmiş ve tema.slar yapmııtır. Bun Borsada dünkü vaziyet .... 
dan sonra komlacr bazı acentalann lfadele. DUn borsada Türk borcu tahvilleri i tJ1 
rine müracaat etmiştir. lirada açılmıı 13,85 lirada kapazınıı1tır·~ 

İllt kanaat şayianın evvelA borsa haricin. gUn evvelki Türk borcu birinci tabvilleJ'I""'" 
de çıkarıldığı merkezindedir. Maamaflh tah. kapanııı H,10 lira idi. ~ 

klkat ehemmiyetle devam etmektedir, Frank Londra borsasmda bir İngilll fl/I' 

Sovye t R,1syada 
Casuslar ve 
suikastçiler 

Bir çok idam kararı 
verildi 

Fransızca Le Joumal gazetesi Kaba. 
rovskide çıkmakta olan resmi Sovyet 
gazetesine atfen şu haberi vermekte -
dir: 

Kare] reisicümhuru Arkipovla, akili
ye komiseri Palin, ''Mümkün olan her 
vasıtayla burjua milliyetperverlcğini 

teşvik,, ettikleri için, vazifelerinden az
lcdilmi.Jlerdir. 

Diğer taraftan, bu ayın onunda 
"Troçkist casus ve tedhişçi 1ebeke11i,, 
ne mensup 20 aza, Voroşilov §ehrinde 
kurşuna /dizilmişlerdi. Bunlar ''Japon 
casus teşlaiJatı lehine Uzaqarkta deınir
yolu ıebeke&inde 58.botaj., la meşguldü
ler. 

Gene ayni gazetenin verdiği diğer 

bir habere göre, timali Kafkasyaldaki 
divanıharp, ''Sovyet aleyhtan tabrik!t,, 
la uğra.şan altı yüksek memuru idama 
mahklim etmiştir • 

Yağlı güreşler 
Her pazar olduğu gibi yann kia Tah 

ta.kele de U zunçarşı aile bah!jesinde de
serli pehlivanlıu ara:mıdcl yai;lı gUre§ 
milıabakalan yapılacaktır. 

Bu müsabakalardan başka iki çift 
ansında serbest güreş karşılaşması o. 
Iacaktır. • 

karıılığı perıembe gUnU 144,98 ~ 
rinden kapanmıştı. DU.n 142,68 de ;il 
bir aralık 144 .69 franga kadar çıktıktaıl fit 
ra 144,65 frankta kapanDll§tı. Bu tır-t il" 
tanbul boraa.smd& 23,S,25 kurut olataİ 
bit edllmı,ur. ......./ 

Kuyucunun 
ölümü 

Feci bir şekilde kot° 
içerisinde oldu • 

Feri köyde A vuk&t caddesinde oturaJl "! 
mJJ Y&§mda kuyucu lılehmet, dUıı aıı..- ~ 
zert M.ahmudun kahvesi yanında bUluıs"_.s 
iki metre derlnllğtndekl kuyuyu teınl'IM_.., 
üzere pazarlık etmiı, beline zincir 1ı11-
ra.k içinde su bulunan kuyuya tnm11t1t· 

Kuyucu Mehmet qağıya inip fılni ~:: 
ce yukarda kuyu bqmda bek.llyen ve ~"".., 
rin ucunu tutan amele Ah.mede ııeal~ 
zlncfrt çekme8iııi aöylemi§tır. _1611. 

Amele Ahmet zlnclrl yavq yavaf ~ 
ken yan yerde zincir kopmuf, Y&§lı ~ 
kuyunun dibine dllferek yara.Ja.ııDllftır• .,,IJ 
üzerine amele Ah.met feryat etmlf, ~ 
bulunanlar yetlım!ı, Ah.met bellne ip 
narak kuyuya indlrflmlJtır. ti' 

Ahmet, usta.mı aöz aöyleyenıJ~...,t 
halde kuyudan çıkarmııtır. Kuyucu ~il' 
hemen çağrılan sıhb! imdat otoıno ~ 
ŞlıU çocuk hastanesine kaJdmlınıft 

sonra ölm.l}JtUr. ........./ 

Amerikanın deoı-• 
tayyaresi ~U100 ola~ 

Saııfranalako: 23 ·(A,A,) - Denf9 rp~
cillğt dairesi ıefl amiral Cook, 1939 ,eıa tl'." 
sonuna. kadar Amerika blrleflk defi• ııt" 
bahrtyesindek! tayyare adedinin 1k1 bU" 
Uğ ola.cafmı b11dlrın11Ur • 

-· :-:-::-----=~--------------~ lanacaktır. Devam etmek istlyenlerfn bergtın -937 aalı gUnU saat tam 18 de liazı1" 1"1'-
aaat 16 dan 20 ye kadar mUracaatlan. malan rica olunur, 

• El!zlzde 100.000 liralık ibttlM suçuna ta 
mı kan§&lllarm yekQnu 12 yt bulmuştur. 

Bunların Dlyarbekirde de bazı suç ortaktan 
yakalanmıştır. 

• Pazartesi gUnU açılacak olan İstanbul • 
LUleburgaz &Sfalt yolunun ktl§at resmine 
Nafia vekill All Çctlnkaya riya.set edecektlr. 

• Zonguldak hattmm kU§&t resmi Cumhu. 
riyet bayrammda yapılacaktır. Gene cumbu. 
rlyct bayramı akabinde Siva.ıs _ Emırum hat 
tmm Dlvrlğo kadar olan kısmı açılacaktır. 

• İstanbul telefon ılrketl binası: genlşle. 
tllecektlr. 

• İktisat veklletl müsteşarı Falk Kurdoğ. 
lu Ankaraya gttmııtır. 

• Belediye turizm ıubesl ııeyyah celbi için 
Avrupada dağıtılmak Uzere bir broşUr ha.. 
zırlamıştır. 

• Yeni otomatik kapılı tramvay arabalan 
matıOba muvafık bulımmadığmdan daha faz 
la yapılmıyacaktır. 

• Belediye Be~kt&§ta, Barbaros Hayred. 
din tUrbcalnln elrafmı tanzim için lsttmlAk. 
lere ba,,lıyacaktır. 

• Beyoğlu halkevinden: Yabancı dillerde 
stenografi, dikiş, şapkacılık, çiçekçilik ve e.. 
lektrlk dersleri için kayıt muamelesl 1-10--
037 ye kadar temdit edilmi§Ur. 

• Beyoğlu halkevinden: Eviı:n.lz ı temmuz 
937 tarlhlndenberi devam eden stenografi 
dersleri bltmiolir. Dlplom.& verllmck üzere 
yapılacak imtihana girmek 1aUyenler1 5-10 

CUMARTESİ 
EYLÜL - 1937 

JTicrll: 1356 - Recep 19 
Gllneşln dotuıo GUneelo batıp 

5,50 18,03 
Vakit Sabah Öğle İkindi /..kpm Yat.s:ı lmıal 

4,28 12,06 US,29 18,03 19,36 4,10 

DI ŞARIDA : 1' 
• Suriye • LUbııan hududu, dUıı -rrabl t/fl' 

toplanan komisyon t&rafmdan tam&Jllell ~ 
blt edilmiş bulunmaktadır. İki ıneıııJe1'1 
ayn ayn paruı olacaktır. _,J 

• Hatay fçln ayn bir para ~· 
için Suriye hUkOmeti tetklklere bafl t-' 

• Çekoalov&k cumhurftlJıl KUçülC .ıs fi 
fıılerf Uzerinde dUn Yugoalav ~ ... 
bUAJıare Fraıwz bqveldl muavtnl fle 
rUııml}JtUr. J 

• Yugoalavya ordusunun yapmakta ol, 
ınanevrala.rd& hazır bulunacak oıan ı~ 
harbiye nazm ile maiyeti ve YUJl&Jl et-.... !> 
harbiye! umumiye relal ve beyeU de selıı"""" 
vasıl olmuttur. ~C. 

• Cebelldüruz Surtyeye karJı d&b& ·--~ 
U bir cephe alllltftır. Yeni hA.d1seJer ~ 
ımdan korkulmaktadır. ~I 

• Trakya umuml mU!ett1§1 KlZJDS 
Sellnlfe giderek panayın gezmı,ur. IJ'O 

• Halaydan alman haberlere göre ~,C 
na.ııebetlle Ant&kyaya ııakledllen b~. 
daireleri, tekrar İskenderun& tquun 

1
, 

Sancak delegealle maiyet!, §1.mdllil< yer ~ 
de kalacaklardır. Merkezin tamaıneJl }ıJJ 
yaya kaldınlm.uı pek muhtemeldfr. tıı'ıJ 

• Amerika ha.zine nazm lıL )ı{o~ ~ 
Amerlkanm ecnebl paralanııd&n ruıo~ 
vergiler iatlfuı için mUtekablltyet e ~ 
mlLatenlt iUlltnameler ha.zırlamakta 01 

}<' 

nu beyan etml§tlr. Ecnebiler ıa.ratıııd-",eıcı' 
merikad& yaltnlmıı olan ııerma~·eıer, 
milyar dolar tahmin edilmektedir· Unı.t ~-

• Fransız Soayallat partlai koD1 ~ 
tlırlne mUraca.at ederek 28 eylQJde Ud ıI ef.
arasmda blr toplantı yapıtmumı te~d' 
nıl§tlr. İki partinin tek bir parti 14 tJJ 
blrletmeat esaalarmı hazırlamak tıt.e J:ıllf' 
kom.l.lyon teşkill ve bu komisYOnun ı,e ;" 
lamuı tarthJ bu toplantıda tetkik oıuıı 
tır. ~~ 

• Franaada eski muharibler blrll#f .ı~' 
dan ~çilen b:r heyet, dUn bafvek~yetletf 
ederek, yabancılarm :ırranaad&ld f cıl"" 
ne nihayet verilmesini, §ilphell Y~~ 
hudut haricine çık&rılmumı. ya bl Cd' 
umumiyeUe daha 8lkı bir kontrole ta 
tulm&larmı 1.stemı,tır. 
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Tarih kongresi 
ugün son celsesini yaparak 

çahşmasını bitiriyor 
lrih kongresi dün 14,15 de Af et'in 
rılığında toplanmıetır. Sekreter. 

~~kilerinde Bayan Münire Gürer 
lık Reşid Unat bulunuyorlardı. 
. elki günkU zabıt okunup kabul 
1kten sonra ba,şkan sözü profesör 
el'e \•erdi. 
feaör Gabriel Anadoludaki Sel. 

lbidelerinin bugüne kadar layı. 
tııinıına.mıe olduğundan başlıya. 
llerelerde Selçuk eserlerinin bu. 

u anlatmış ve "Anadolunun 
de hanedanların inhitat ve su-

dan sonra da yaşıyacak bir ar 
· yaratan Türklerdir. Selçuk 

lerj yurdun sosyal durumu hak. 
da bize malümat vermektedir.,, 
• Selçuk eserlerinin yabancı bir 

tesiri altı;da kalmadığını teba. 
~tirrn iştir. 

Selçuk Türklerinin tipi 
't dan sonra kürsüye profesör 
~t Aziz 'Kansu geldi. 

fesör, Selçuk tarihinin ana haL 
ij kısaca anlattıktan sonra Selçuk 

etinin hangi beşer tipine dahil 
llijarını mütalea etmig ve 1935 yı. 

Ankara.da iskeletler üzerinde 
ığı tetkikleri anlatmıştır. 
~Ön Asyada ırk tarihi 
r feaör Şevket Azizden sonra sıra 
~r Valois'ye geldi. "Önasyanın 
1 hi" mevzulu tezini okudu. 
~lık tarihinin tekamülü itibari. 
~llasya ile Avnıpanın aynı hüviye. 

tdığını söylemiş ve bral<isef alle -
~\'\>ela Anadoluda göründüğünü ve 
tıelin hakim bulundukları devirde 
. İsefallerin de bütUn Anadoluya 

~ bulunduklarını kaydetmi§tir. 

llcar profesörü Moravesik 
~ kürsüde 
l.n. ~~üğün tetkiki bakımından Bi. 

1oJınin ehemmiyeti üzerinde du • 
~~car profesör Moravesik tara. 
od' Yap t<ıı.1 &.t!ohg uı:.,,-wı. X.ı. -.ıi.~o. 
~ ~~enmi tir. Mor.avesik tebliğini 
~?1~Yle türkçe olarak yapmış Türk 

1nın bazı devirleri içln kıymetli 
~klar vazifesini görebilecek olan 
ttıs kaynakları hakkında faydalı 
~ 'Ynıetıi izahat vermiştir. 

~car profesöriine teşekkür 
;'ıı{ şkan profesör Bayan Afet Macar 
ıtıeSörünün bu tezinden dolayı ken. 
~e teşekkür ederek alkı!-ılandı. 
~itan sonra söz profesör İsmail 

1 Uzunc;arşılıya verildi. 

ı Anadolu beylikleri 
•ın . 
~ aıı Hakkı Uzunçar~ılı "14 ve 15 
~ lsırlarda Anadolu beyliklerinde 

1 
k ve halk idaresi.,, mevzulu te. 
~du. Anadolu beyliklerinin fda.. 
~ arını yazma vesikalara isüna. 

• lltılatarak sözlerini söyle bitirdi: 
~ l3u icmali hulasa edeck olursak 

. Olu beyliklerindeki toprak ve 
il. 
~·d~resi Osmanlıların aynidir. Ve 
~ Ylıkler'n tatbik ettikleri usul 
~~~k devletinin arazi usulüdür. Ve 
~7n gelmiştir. Beyliklerdeki top _ 
\;~. dare şekliyle köylünün hukuki 
'eu muasırı olan Avrupa halkına 

lle çok adilanedir.,, 

l\. Hcis izahediyor 
1ııı :e~!" lsmail Hakkı Uzunçarşılı. 
~ blıgı bittikten sonra başkan Ba.. 
: .\fet aşağıdaki beyanatta bulun. 

'• 
\~ Aı-kadaşlar: biliyorsunuz ki ta. 
~.:c:?k vasıtalarla aranır. Bunların 
'Uhımmi toprakları açarak hafir 

ak surctiledir. Fakat asıl mü. 
\Olan mille~lerin arşiv halinde top. 
{t Veaikalarıdır ki tarihi araştır. 

· l1j için en mühim menbalardan bi. 
~. t. 
\~.Eiİmdiyc kadar b

0

zde hemen he. 
1<r1htnal edilmiş bir vaziyetteydi. 
~ .. a ~ilyonları bulan bu kağıtlar L 
\ ~ Ugraomak, ömür tüketmek ha -
I' .. ~ n Çok ~:>r bir iştir. 
"-- at Tarıh kurumunun ve bilhas. 
"~O"n ·· İ ıtı b•":ıor smail Hakkı Uzunçarşı. 
la~ hususta yaptığı tetkikler bi. \! rınımız için hakikaten emsalsiz 

~ etı haizdir. 

\ı. ~da kısaca bize verdikleri iza
~. ll'-1l,etlceler bunu teyid etmekte. 

-"IYlnetl i çah§malarmm bize bu 

neticeyi vermesinden dolayı kendileri. 
ne teşekkür ederim. 

Bugün dinlediğimiz beş konferansçı 
görliyorsunuz ki yurdumuzun ve yur • 
dumuzu çevrelıyen kısımların muhte -
lif bakımlardan tarihini aydınlattılar. 
Ayni zamanda burada i~ittiğimi?. gibi 
cihanın me3hur alimleri tarafından 

kabul edilmiş kıymetli miltalealardır. 
Bu da bize şunu ispat ediyor: bizim 
tarihimiz hakikaten o kadar cihanşü. 
mul ve o kadar bütün tarihi alakadar 
edecek mahiyettedir ki, bütün alimle. 
rin ayrı ayrı çalışması cihan kültürü. 
ne en büyük netice ve hakikati vere. 
cektir. (Alkışlar). 

Şimdi celseyi on beş dakika tatil e
diyorum.,, 

ikinci celse 
ikinci celsede Başkan sözü Profesör 

Alföldiye verdi. Ve profesör, "Nomad. 
!arda çifte krallık,, mevzulu tezini o. 
kudu. Bundan sonra ba~kan sözünü 
Türk Tarih Kurumu nzasından Hik. 
met Bayura verdi. Profesör tezini 
şöyle anlattı: 

"- 12 inci asırda dini \'e sosyal bir 
inkılap teşebbüsü,. adım taşıyan tez, 
Çitor Racası Rona Sankn tarafından 
yapılan ve 1527 de Kanva muharebe. 
sinde Ekberin büyük babası Babür 

tara(ından bastırılan ve l<:ifganh Hi. 
munun 1556 da müstakil hükümdarlık 
için çıkarılan Ekb~rin analığı Bayram 

han tarafından bastırılan isyanlardan 
bahseder. Sonra Ekberin ulemayı ken. 
dine itaat ettirerek bütün din mensup 

larmı nasıl idare etmek istediği anla. 
tılır. İnsan akıl ve mantığının dışında 
hiçb!r hakikat kabul ctmemeği esas 

1 
tutan Ekberin fütühatlarını, ıslahat -
larını uzun uzadıya anlatan profesör 
şiddetle alkışlandı, 

Diğer izahlar 
Bundan sonra Macar milli mü?..esi 

genel direktörü I\:on L ki Macar kav. 
minin menşeine dair bir tebliğ yaptı. 
Son olarak kürsüye gelen profesör 
Raçani ''ortaçağda Erde! Türklerin iz.. 
leri" adlı mühim tezini okudu ve sözü. 
nü Türk, Macar ve Romen alimlerinin 
bir arada çalışmalarını teklif ederek 
bitirdi. • 

Dünkü kongre saat 19.~0 a kadar 
sürdü. Başkan bugün saat l4 te top. 
lanma.k Uzere celseyi tatil etti. 

Bu~in son içtima 
Kongre bugün son içtimamı yapa

caktır. 

Profesörlerden mühim bir kısmı 

yarın saat 15,30 da Haydarpaşadan 

Ankaraya hareket edeceklerdir. 
PrC'fesörlcr Ankarada Alacahöyük. 

Pazarlı • Boğazköy hafriyat sahasını 
gezeceklerdir. 

Misafirler 27 Eylul gününü Anka -
rada geçirerek fehrin görülmeğe de • 

ğer yerlerini gezecekler ve ertesi sa. 
bah Ankaradan Yerköye kadar trenle 
ve oradan otomobillerle hafriyat sa • 
hasına gideceklerdir. 

Profesörler ilkteşrinin 2 nci gü
nü şehrimize döneceklerdir. 

Ankaraya gitmiyecck profosörlerin 
bir kısmı yarın vapurla Çanakkaleye 
ve oradan otomobillerle Truvaya gidip 
vapurla ciöncceklerdlr. 

Davetliler salı günü lstanbulda bu. 
lunacaklardır. 

Pr. Pittard'a ıi~·afet 
Misafir profesör Pittard şerefine dün 

İsviçrede ta!ısilini bitirenler tarafından 
Tarabyada bir ziyafet verilmiş ve çok 
samimi !lir hava içi nele germiştir. 

Pr~Fesör bu ziyafette Türk mille
tine karşı duyduğu hisleri ve sebepleri
ni anlatmtştır. 

Profesör PJttardın refikası madam 
Pittard dün ak;am Eminönü Halkevin
de "Musibetlere karşı beynelmilel yar
dım .. mevzuu etrafında s-0k yaşam dik
kat bir konferans vermiştir. 

Konferansta, Türk Tarih Kurumu 
Asbaşkanı Profesör Bayan Afet, sıh
hat vekili Refik Saydam. kı:ıdın saylavla 
rımıv.lan Şükran. 1stanbul sıhhat m:.i

dürü Ali Rıza. tanınmış doktorlarımız 
tıp fakültesinden ve Üniversitenin di
ğer şubelerinden kalabalık bir gençlik 
kiitleıi hl.zır bulumU1lardır. 

HABER - i\Ktam posta.11 · ~ 
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Almanların mikrop 
harbi p,Ianı . 
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Almaıı erk<im1ıarbiycsiniıı resmi mecmı·asında deniliyor 'ki: "Harb esnasında ne gibi mi'kroplardaıı istifade edece. : 
ği.miz ayn bir nıesel.edir. Zira her mikroptaıı istifade milmk-Uıı değildir. Çünkü mesela hümma hastalı~ını yay. i 

rııak için mühim miktarda bit ve sinek bcsl.emek kolay ~değildir.,, ~ 
···························································································-·········-········ ..................................................... ·-········ . 
Tayyare ve casuslar vasıtasile veba mikrobu 

yaymayı en muvafık şekil buluyorlar 

Mikrop harbi ile yalnız 
siviller istihdaf ediliyor 

Alman erkamharbiyesinrn resmi na
şiri fekfm olan "Duts::be Vehr,. isim. 
li askeri mecmua, "m:krop harbi,, mev. 
zuu üzerinde uzun bir makale neşrede
rek bu sahada son zamanlara kadar ya
pılmakta olan laboratuar mesaisinin ne
ticeleriııi anlatm·ştır. 

.Makalenin başlığı şöyledir: 
''Mikrop vaaı;aıiyle yapılacak harbe 

dair b~zı C:üşünceler,, .. 
Makale, bir İtalyan askeri doktor ta. 

rafından yazılmış gibi gösteriliyor. Fa
kat o İtalyan zabit'.nin ne ismi, ne de 
bu makalenin alındığı yer neşredilmiş 
değildir. Bu it:barla, vaziyet:. mümkün 
olduğu kadar örtülü geçmek istedikleri 
apaçık görülmektedir,. 

M·ikrop harbi için yapılan tecrübeler 
hakikatte Alman kimyagerleri tarafrn
dan idare edilmektedir. Alman Harbiye 
Nezaretinin kimya ve mikrobiyolojik 
lahoratuarları Tempel Hoff ve Better 
isimli iki generalin idare\.indcld:r. 

• * • 
Alman askeri mecmuasında ncıredir

len makalede şöyle denilmektedir: 
"Başltca üç nokta üzerine dikkati çek 

mek lazımdır. Bu üç nokta ileıidc gö
rülecek büttin işlerin teırıeliri tctk;l e

der. 
l - Hautoi m•lu op\&!"ln, "'" 9idôt!tli 

zehri haıı olduğu, 

2 - Mikroplan yaymak usulleri ve 
va srtalarr, 

3 - SiTayet temin edecek ve salım 

vücude getirecek şerait .. 
Birinci noktayı tahlil rdelim: 
En tch~~keli mikToplardan lazırnge

len miktarda temin etmek laboratuvar
ların işidir. Fakat şimdi, eldeki az mik. 
tarda mikropla kazanılan tecrübe, harp 
esnasında çok miktarda mikroba iht:yaç 
olduğu zaman, ayni derecdde işe yara
yacak mrdır?. 

Sinek ve bit beslemek zarureti! 
Harp esnasında ne gibi mikroplardan 

istrfade edeceğimiz de ayn bir mese· 
ledir. Bu sahada fazla hına lüzum yok. 
tur. Zira. her mikroptan istenildiği şe· 

k:lde istifade mümkün !değildir. Gerçi 
sarı hümma, lekeli hümma, çiçek mik -
roplan hayli korkulu şeylerdir amma 
ameli sahada bu mikroplan nakledel:a. 
mek için mühim miktarda sinek ve bit 
beslemek zarureti vardrr. Bunlara mik
ropları aşılayacaksınız ve daima, henüz 
mikrop almış sinekleri, bitleri o taze -
likte muazzam miktarlarda muhafaza 
edeceksiniz. Bu epey güç bir ~§tir. 

Çiçek hastalığı zC'hrinden kifi mik • 
farda istihsal etmek te ayni dereetlde 
müşküldür. Bir diğer müşkülat ta, me
deni ahalinin a§ılanmak ıuretile çiçek 
hastalığı mikrobuna karşı TTıükemel bir 
panzehir temin etmiş olmalarıdır. Bu 
vaziyette de mikrobun teıiri olmıyacak-
tır . 

Kolera mikrobu 
Uzun zaman kolera mikrobunun mü 

kemmel b:.X- harp vasıtası olacaiı aarul
nuştr. Çünkü kolera mikrobunu kuyu • 
]ara, sarnıçlara yahut yiyecek madde • 
lerfo içer:sine koymakla pek müaait sal
gın temin edileceği aarulıyordu. 

Fakat şurasını tekrara lüzum görü. 
yoruz ki, :bu mikroplar, ıun'i ıurette 

temin edildikçe hastalık doğurmak te
s'.-rini haiz olmazlar. 

Hastahğı hakikaten t&§ıyanlar, ha.a
taların kendileridir. Mikroplu ha.tala. 
rm itrahatile yaprldığr zaman tıchtike!
dirler; sonra tiddet ve zehirlerini kay
bederler. 

Dizanteri ve t ifo mikroplan 
Dizanteri mikropu da ıun't surette 

üretiHiği takd:rde sür'atl;'zehrini kay 
heder. Ona eski zehrini iade etmek içı!n 
harcanan gayretler şimdiye kadar boşa 
çıkmışnr. 

sıl yayılrrlar? En müsait ~rait altmda: 
§iddetlerini ne müddet mıJhafaza eyle • 
bilirler? 

Hava cereyanları tayyareden atılan 
mikroplar üzerinde ne gibi bi.· tesir ya
pacalCtır? Atılan mikroplar ne kadar 
fazla olmalıdır ki, açık haviıkia onlan 
tencıffüs etmek. meseli veba basili kul-

Tifo veya paratifo basıli, harp mak. 
sadiyle daha uygundur. Fakat bu hasta- 1 
lrk şimdiki halde bir çok memleketlerde 1 
görülmektedir. Binaenaleyh, tifonun I 
sun'i surette çoğaltılması, balİ\, üzerin lanıldığı zamna • vebayı tevlit etsin? 
de kaf.: derecel:ie korku uyandırmaz. • Blır de "mikrop bulutu,, denen ıey 

Harp için en muvafık mikrop vardır. Lakin, mikroplardan müteıek -
Veba mikrobu harp için en muvafık k·ı olacak bulutlar vücude getirmek 

mikrop olarak telakki ediimektedir. Ve- mümkün ise, bu bulutların gen~ mik· 
ba mikrobuna hususi bir ehemmiyet at. yasta sirayet basıl edeceği şüphelidir. ı 
fedilmek lftzımdır. Zira, bu mikroptan Bununla beraber, sarfedilen gayret • 
mühim miktarda istihsal etmek diğer - terden niçin vaz"geçmclidfr? Havadan 

lerine nisbetle daha kolaydır. Soğuk da mikrop hücumu yaparak hastalık ai-
ve rütubet)( muhitlerde fevkalade daya- rayet ett:irmek ihtimali bile, yabancı btr 
nır. Her türlü şerait altınlda sirayet ede. memlekette kafr derecede koırku uyan· 

bilir. Nihayet, her zaman için korkunç dınr. 

bir hastalıktır . 

Mikropları yaymak usulleri 
ve vasıtaları 

Gelelim ikinci noktaya; şurası anla
şrlmalıdır ki harp meydanındaki asker 

len: hastalık sirayet ettinnemek lazım
dır. Hastalık düşman toprağındaki si. 

viltere geçiı-r.lecektir. Harp meydanın
daki askere hastalı.k verirken, hastalı -

• ğm kendi askorlerinize de.g~me&i muh 
temeldir. 

Zira, sirayeti, muayyen bir mmtaka. 
ya hasretmek mümkün değildir. 

Hastalık, ancak ya tayyareyle yahut 

ajanlar vasıtasiyle yayrlabilir ve ajanlar 
düşman toprağında halkla samimi su -

rette teşriki mesaide bulunmalr ve bir 
hayli zaman evvel hazırlıklar yapm·ş 

olmalıdır ki, sarnıçlar, yiyecek ambar. 
larına veya hayvanlara muvaffakıyetle 
hastalık sirayet ettirebilsinler. 

Tecrübeler, müteddit defalar muhte
lif ahvalde, tekrar edilmelidir. Zira, 
bir !defa halkın ihmali veya salahiyet 
makamlarının kafi derecı:de dikkat et

memesi yüzünden hastalık teminine 
muvaffak olurlarsa da, bunu, diğer bfr 
defa temin edememeleri mümkündür. 

Bundan başka, bu ajanların yanın • 

da mahdut bir miktarda mikrop buluna
cağı için, en müsait vaziyetleı:lde bile 

tektük hastalıklar çıkabilir ve bu, bir 
salgın mahiyeti almaz. 

Mikropla hücum etmek için daha mu 
vafık olan vasıta, tayyarc&r. Mikrop -
lan dağıtmak için muhtelü usuller düşü 

nülebilir. Mesela bomba halinde, yahut 
tüpleri içerisinde mikrop yayılabileceği 
gibi üretilmiş mikrop dolu şişeler atıla. 
bilfr. 

Mikrop sisi 
Bu hususi usullerden en şayanı dik

kat olan "mikrop s:ıi., tabir 'edilen şek
li tetkik edelim. ''MikToptan bir sis,. 
v"-•tde getirmek usulü şimdiye kadar 

mütehasııılar tarafından iy.iden iyrye 
tet kik cl:iilmiı bir şekild:r. Bunun içı=n 
en müsait hava soğuk havadır. Rütubet 
li havadır. 

Zira, bu hava, mikroplar için ya
,ayacağı mükemmel muhiti teşkil e
derler. 

Hem öyle mikroplar seçmelidir ki, 
hastalığı teneffüs cihazına geçiTebilsin; 
mesela veba mikrobu .. 

Bugüne kadar tecrübeler kapalı oda
larda yapılmıştır. Binaenaleyh, açık ha. . 
val:ia hastalık mikropları yaymak husu-
sunu pek bilmiyoruz. Fakat bu takdir-

de, bir çok sualler ka11ımrza çıkıyor: 
Sun'i aureıtte dağrtılmıı mikroplar na. 

Esas itt'bariyle tehlike o kadar bü • 
yük olmasa dahi, hu korl.."U kafidir . 

Sirayet temin edecek ve salgın 
vücuda getirecek şartlar "· 

Uçüncü noktAya geliyoruz; bu en 
mühimmidir. Fakat ayni zamanda en 
müşkül noktadır. Meaele, nasrl bir sal 

gm vücuda gctiımck ve mevcut salgı

nı nasıl dah~ tehli lkhaje 6olcP.bilmü-., 
tir. ' 

Bu f.ş, kem!ilerini tecrübeye bırakttu§ 
insanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan 

laboratuvar denemelerinden başka bir 
şeydir. 

Yalnız hastalık mikroplarını haiz ol. 
mak ve bu mikroplan yaymak vesaltine 
malik bulunmak (ki bu da ba§lı baıına 

kolay bir iş değildir.) kafi gelmez. Di. 
ğer lir takım ahval de göze alınmak 
lazımdır • 

Mesela, muayyen bazı salgınlarda 

mevsimlerin tesirini bUmcli'yiz. Sıcak 
hava dizantcri,.kolera ve l\&ire için mü
saittir. Soğuk havalar i&e teneffüs ci· 
hazile geçen hastalıklara müsaittir. 

Bundan başka toprağın teıckkülü, iç
timai vaziyetler, hallan muafiyet vazi. 

yetleri muhtelif hastalıklann sirayetini 

geçiktirebilir. Bazı hastalıklar, muay· 
yen mıntakalara münhasırdır. Mesela 

sarı hümma gibi. Diğer hastalıklar, ha
ric ve içttmai şeraite bağlıldır. Mesela 
veba ve kolera gibi. 

Bunların hepsinin fevkinde, mane • . 
vi ve ruhi tesirler de göze alınmalıdır. 
Harp esnasında korku salan haberlerin 

halk üzerinde sun'i surette tes.ir yap • 
masile de düşmanın mukavemet irade
sini azaltmak müırikündür • ., , 

Göz er aglmıdığı zaman tmilzlerln 
daha iyi çalıştık.lan /ngiltcrcde fark,e • 
dilmiş ve lngiltcrcnin bazı nümmıe 
çiftliklerinde 1ı.ayoon1ara re-simde gör. 
düğünü:: §ekildc bir rıeui gözlük tak. 

m4k Met olmuştur 

, 

~ 
( 



Biliyor musunuz? f 
Nebatların Tiyatroya 
kuvvetini tayyare ile 

ölçtünüz mü? gidiliyor! 
Nebatlar, büyüdükleri zaman 

çok kuvvetlidirler. Yonca ekıli 

bir saksının ıüzerine bir cam ve 
onun da üzerine mecmuu be; 
yüz gramı geçmiyen 'ki ağırlık 
korsanız, bir kaç gün sonra. 
nebatların plakayı ve üzerindeki 
ağtrlıklan devir(liğini görürıııü

nüz. Aşağıdaki resme bakınız. 

Bu hfidisenin ıntıhtelif safhaları 
nı göreceksiniz. 

Bir kaç gün sonra 

Nebatlann isyanı 

Muzafferiyet yakındır 

Yoncalar nihayet hapisten 
kurtuldular 

• .. 

JUi Vern nereleri 
dolaşmıştı 

" Seksen cünde devrı alem 
ı;eyyahati " ve daha bir çok şa
yanı hayret romanların m:.iellifi 
Jül Yemin hi:r bir zaman seyya 
hat etmemiş olduğunu iddia e
denler de var. Fakat bu ltatiyen 
doğru değildir. Meşhur roman 
cı "Sen Mişel'' adındaki buhar 
lı yntiyle, bir çok seyahatler 
yapmış, lngilterC', Hollanda, Da 
nimarka, İspany<ı. Fas, Cezayi
re gitmiştir. 1861 de İskandinav 
yayı baştan b:ı,a dolaşmış, 186 7 
de Şirr.ali Ame:-;l:ayı dolaştn!,

~ır. 

Hatta, uçuşun tesir ve heye-
canını duyup yazabilmek için, 

1873 de, baloncu Öjen Godarla 
beraber balonla havall"n"lllştır. 

Bu oeyyahat 24 dakika sürmli§ 
t:Jr. 

Zengin ada:nlilr, eskiden ti· 
yatro veya operaya gidip gel
mek için, lüks arabalar, sonra 
da otobomil kullanırlardı. Şim

tli de tayyareyle bu işi yapabilır 
ler. Hem de bir Jehirden, diğer 
bir şel~re gitmek suretiyle. 

Filhakika, Almanlar, sırf ti
yatro ve dönüşlerinde istifade 
etmek için tayyare seferleri ter 
tip etmeğe başlamışlardır. Mc· 
sela, Leipzig'dr oturan bir a
dam 1 7 ,30da bu şehirden ayrıla 
rak, 1:.ir saat sonra, Berline gel 
me!tte ve rahat rahat, yemeğini 
de yedikten sonra, operaya gi
dip, temaşadan ıonra, yanı 

23,15 de tekrar tayyareyle şeh 
rine dönerek, saat birden evvel 
yatağına girerek mükemmelen 

uyuyabilmektcdir. 
Eskiden, böyle §eyler yapma 

ğa tabit imk5n yoktu. Çünkü, 
ayni mesafeyi!, yalnız gitmek 
için, bir günlük tren ıeyaheti 
ya?mak lazımdı. 

Yedinci Edvardıo 
bir yardımı 

Yedinci Edvard, bugünkü 
İngiltere kralınm büyük babaSI, 

henüz; kral olmadan evvel, Ka

nadaya yaptığr bir seyahat es. 

nasında, bir gün. ıabah erken

den hiç kimseye bir haber ver

meden yalnız başına dışarıya 

çıkıruı ve biıikletle, civarda <lo 

la}Dllya başhmı§tır. 

Bu sırada, bit arabacı, kaza 
neticesi olarak, arabasını bir hen 
değe sokmuş, onu çıkarmıya uğ
raşıyordu. Bunun üzerine E..i-

vard bisikletten inmi§ ve araba

cıya bu fena vaziyetinden kur

tulmiya yardım etmiştir. 

Arabacı meçhul yardımcısına 
teşekkür etmiş v: .ismini sormuı
tur. Edvard da o zamanki is:ni 

ni söylemiş ve şöyle demiştir: 

- Ben York dükasıyıml 

Arabacı, onun alay ettiğini ve 

yahutta deli olcluğunu zanne~
ıniş ve kahkaha ile gülorck: 

- Ben de hala zadeniz Rus 
Çarıyım. 

Pirinç tanesi 
üzerinde dua! 
Bundan Lir mJ.ddet evvel, 

bir hindli bir pirinç tanesi üze
rine dokuz kelime yazarak 1n 

giltereye göndermişti, bu yazı
lar pertavsızla mükemmelen o
kunuyordu. 

Fakat bir kaç gün evvel, 
hindlinin bu şayanı hayret usta 
lığını gölgede bırakacak yeni 

bir marifet :neydana çıkmıştır. 

tngilterenin en tanınmış ai 

lelerinden olan Montfior aile
sinde ufacık gümü§ bir kutu 

vardır. Bu l:utunun içinde. :a
bii büyüklükte bir buğday taııc 

si bulunmalctadır, Eeski devır 
!erden kalmış olan bu buğday 

tanesi üzerinde, Küö:.islü bir 
sanatkar tarafından 386 harf
ten müteşekkil bir dua yazılmış 
tır. Bu dua mikroskopla, iyice 
okunabilmektedir. 

Büyük insanlar 

Fransanın 
yaratan 

mucize 
kadını 

Tanmmış !linı .Madam Curie nasıl yetişti, 
neler yaptı, biliyor musunuz ? 

t<'ransruım mucize yarat.31l kadı. Fakat Sorbon darülfünundaki lm. 
nı ! Radlumu ke§fedcn meııhur ma.. Uhanlarmı vermeğe giden bUti.ln 
dam Curle'dcn ,.e kızından bahset. kızlar amıtı geçip geçemlyeceklerl 
ınek lsUyoruz. hakkında derin bir endi§eye dald•k.. 
Anası gibi ten u~runa bUtün haya lan zaman matmazel Curle ııa.rıkl 

tını feda eden bu kadın Nobel mU. hiçbir şey yokmuı gibi ııakln v. 
l<Afatını kazanmıg, dUnya l§lerln. heyecansız lmtıhanmr verir ve ne. 
d 0 n elini eteğ-Lnl çekerek bUtiln ticeden emin olanlara haa soğuk 

zekA ve enerjisini insanlığın ıztıra. kanlılıkla dol&§ırdı. 

bını dindirmek yoluna harcamıştır. Madam Curle bugiln dahi aynı 
trene Gollot - Curle, Sorbon Univl!r. haldedir. Ne uğura çalıştığını, mıı. 
sitesini bitirdikten sonra, kendi gl. vattak olup olamayacağını öyl~ 
bl hayatını fen uğruna vakted~n müthi§ ve keskin bir zeki. ile keı. 
bir talebe arkada§la evlenmiı ve te muvat!ako lur ki inean hayre!-
bundan sonra da bir laboratuv.mı ten hayrete düşer. Sanki neticeyi 
kapanmıııtrr. biri ona evvelden haber vermiı gl. 
Anası Marle Curle'de km gibi bi, gayeye sabır ve metanetle ylL 

bütün hayatını fen uğrunda yıprat. rür. 
mııtı. Baba.er da öyle. Be,,ert ıztı:.. 

raptan dindirmekten başka bir ga. 
ye takip etmlyen blr ailenin 1<ızr 

olan madam Curie tahalyeU anla. 
ıılmaz bir muammadır. Her husus. 
ta herkesten bll§ka, latımaı yara.. 
dıl:ışta bir insandır. 
KUçüklüğündo bile ııon derece dik. 

katli olan bu insan daha o zam.an 
başka çocuklara benzememekle f~
tihar etmiştir. Kendisine getirilen 
eekerlemelerl blle dolabında glln. 
lercJ unutup yemiyen matmazel 
Curie daha o zaman bütün kom,u 
çocuklarından zekAca ayırt edilmek 
te idi. 

Para blrlktlrmek IUyadında olan 
genç kız mektebine her zaman tam· 
vaktinde gelir, bütOn derslerinden 
tam numara alırdı, Derslnl bllmP. 
diği hiçbir gün olmazdı. Fakat bu. 
na rağmen ııını!ta ondan daha par. 
l:ık talebe yok değildi. ÇOnkU maL 
mazel Curie hiçbir zaman gösterlıt 
sevmez, istese de öbür talebe gibi 
ıakro.klrk edeweııdL 

Madam Curle kimya Nobeı müka 
falım 1935 de kazanmrııtır. Hazır. 
!ad.ığı eser ise bütün dillere tercüme 
olunmuştur. 

Madam Curfe ıehir hayatından 

nefret eder. Sevmediği inaanlarta 
kaUyen görüşmez. Partsln dışında. 
ki sayfiyesinde münzevi blr hayat 
yaşar. 

üst baş, tuvalet meııcıuı onun 
için mevzuubahıı değlldlr. Ne bu. 
lurwıa giyer, ne verirlerse yer. M'!.. 

mek hususunda madam Curlenln 
ııoğuk kanlılığı ve heyecanmı sak. 
layabtım~ me§hurdur. En feci bir 
manzara karıısmda bile aUk1l.nunu 

muhafaza eder. ömrilnde hiçbir za. 
man yalan aöyleınlı değildir. 

Kocaalle son derece mesut olan 
bu kadının .iki çocuğu vardır. 

İşte milthit kanserin tedavisinde 
en mUe1111ir ilAç olan Radlumu keıt. 
eden ve dünyanın en bUyUk kadını 
otan madam Curienln kızınm husu.. 
tt ııayatJ. 

snr çoırpuda ıresnm 

Yukarda gördüğürr üz resim nasıl yapılmıştır, 
biliyor musunuz? Biraz dikkat ederseniz bunu görürsü • 
ııüz. Fakat haydi sizi fazla üzmeden biz söyliyelim: Bu re
sim, kalemin kağıdın üzerine yalnız bir de fa tcmasiyle ya
pılmıştır. Yani bütün bu çizgiler, kalem kağıt üzerinden 
hiç kaldırılma.dan çizilmiştir. Tecrübe ediniz, siz de buna 
l:enzer resimler çizebilecek misiniz? 

Başka memleketlerdeki l'p.erJ tanıyalım: 

işte size iki Arap yavrusu ki b:rinin adı Abdullah, öte
kinin de İbrahimdir. Abdullahın ne kadar kocaman kara 
gözleri ve İbrahimin ne garip traşı var. İbrahimin mensup ol
duğu Berberiler asırlardan beri çocuklarının saçlarını re11imde 
gördüğünüz §ekilde kesmekte ve kafanın ıol kenarından bir de 
uzun ve örülmüş P.erçim bırakmakta.dırlar. 

IH!Dkc!ıye: 

Batan tah·tefbalılf 
Argonot adındaki Fransız tahtel. 

bahfrt limanı terkettıgi uman, yUz 
bqı PJyer Jamer, rıhtımda duran 
ve tahtelbahtrden gözlertnf ayınnll. 
dan mütemadiyen elini sallayan bir 
çocuğu elile scllmladı. 

Tahtelbahir açıldı. Denize yeni 
indirilmişti ve tecrübeler iyi netice 
verdiğinden, ilk ueta olarak dola~
mağa çıkıyordu. 

Piyer Jamer bu yepyeni geminin 
aU\·arlllğlne tal ln edlldlfl için, bn .. 
l Uk bir iftihar duyuyordu. Fakat, 
her §eye rağmen, içinde, sebebini 
bir ttlrlU izah edemediği bh endişe 
vardı. 

- çocuklult ediyorum" Yepyf'nl 
makineler.. Hiç korkulur mu? 
A§&ğrya indi ve gemi ıUvartsıntn 

yanma giderek bir müddet görü§tU. 
Fakat, içine glrml§ olan endi§e, 

onu bir tUrlU terketmlyordu. 
Makine dairesine doğru yUrüd!l 

ve birdenbire olduğu yerde kal&ra1< 
dinledi. Makinenin muntazam ae.at. 
ne alışık olan kulakları bu seste 
gayri tablt bir eeY duymuıtu. Bu 
esnada tahtelbahir, suyun altına gl. 
rfyordu. Biraz daha dinledi. Aletle. 
re baktı ve yirmi metre derinllttne 
daldıklarmı anladı. Birdenbire tele.. 
nenin titremesi tamamne azaldı. 

Birkaç saniye sonra da, bir nefer 
!çeriye ko§&rak makinelerden biri~ 
sfnJn durduğunu söyledi. Bu, ina. 
mlmayacak bir oeydi, takat hakl. 
kattı. 

Tahtelbahir komutanı, ırüratıe •t. 
mana dönmek emrfnJ vermıııu. tlfüı 
c1 motörlle harekete getirilen Argo 
not, on metre derinlikte, hafit blı 

ııüratle ilerliyordu. Birdenbire ıııK 
lar söndU. Kısa bir heyecan am, 
kısa emirler veriliyor ve ihtiyat 
llmbalar yakılıyor. Bu eıınada, bir 
sarsıntı herkesi tahtelbahlrtn demir 
döşemeleri üzerine atıyor. Kısa bir 
tevakkuf, sonra Argonot bir :mil. 
-.Jll•- -., ... ,_._ .. ı..u.004 U.JN.&UJl1:U-.A 

tekrar ilerliyor, takat serl bir ,ına. 
nevmya rağmen, kayar gibi g1dl. 
yor .. Yeni bir aarıımtı daha ve .• 
Gemi olduğu yerde kalıyor. Bu ha.. 
reketsizUk herke& donduruyor. Ar. 
gonot, dibe çökmtıı ve orada ka!. 
mıştır. 

Komutanın sakin aut duyuldu: 
- İhtlyat kurfunlan koyuverin! 
Bu manevra icra ed11Jyor .• Hant. 

llyen tahtelbahir, ön taratından ya. 
Vll§ça kalkıyor. O kadar .• 

Jamer, ada.mlanna soğuk kanlı. 
hk ve sük1l.net emrederek: "Bir fflY 
değil..., derken kendi kendine de 
ıöyle diyor: 

- Mahvolduk.. Kurtulmamıza 
pek az fhUmal var! 

• • • 
1kJ saatlik hummalı faaliyete rağ 

men, felA.kete sebebiyet veren mo. 
törü lşletmeğe lmkAn bulunamadı. 
İkinci motöre gelince, bunda b'r 
bozukluk olmamakla beraber, per. 

vane dönınlyordu. Herhalde, sık yo. 
sunlar ve ba,şka şeyler tarafından 
iyice kavranmı§tı. Yapılacak hiçbir 

ICY yok .. Argonot, belki de, kendi. 
slno mezar olacak yumu~ak bir 
kumun üzerinde ve on metre derin. 

liğlnde, mukadderatına terkedJl • 
miştl. 

• • • 
İkinci gilniln sabahında, gemin'.a 

teknesi üzerinde, muntazam darbe. 
ler duyuldu ve herkes, kalbinde bU. 
yUk bir ümitle yerinden fırladı. tm. 
dada gelmişlerdi. Darbeler metodloı 
vuruluyor ve Mors 1.§aretlertnln 
harflerini teşkil ediyordu. Herkes 

dinledi ve bunun manasını anladt .. 
Kendilerini kurta.rmağa gelmf§ler • 
d.1 •• 

Filhakika, Uç saat müddetle, tek. 
ne üzerinde zincirler gıcırdadı. Son. 
ra tekrar darbelerle şu !§&ret veril. 
di: •'Gaz,.. Makinenin ıe1euımeııt 

tıöyleniyordu .. Demek kl bir dalgıQ, 
hareketsiz kalan motöriln pervane. 
sini kurtarınıştr. Motıır çalıf111afa 

b&§lndL İmdat çemberlerine takılan 
zincirler de yardım edince, Argonot 

süratle yukarıya kalktı ve bir ara. 
hk bütiln Uınldlnl kmı.rak korkunç 
bir ölüme hazırlanan mllrettebat 
temiz havayı yutar gibi une!flla 
etmeğe başladı. Komutanla Jamer, 

dlğerlertnl tahtelbahirtn gUvertestn. 
de bırakarak, t&hllalye gemlslııe 

çıktılar ve kendilertnl kurtaranlara 
larareW te~ekkürlerde bulundular. 
O zaman, kendllerine, bir çocuk 
gösterdiler: 

- tıte, t.ahtaıbahfrt lcll'tıu'an 
adam!. 

~~-,.,...,....,-· 4', 
Jamer, kendilerini rıht.ıtJl cC' 

müddet seyrederek el salla!" 

cuğu tanıdı. " ti" 
Bu on beş yll§larmda ÇOCU ;~ 

telbahlrln ııuya glrl§!Dl ~ f 
ve ak§&ma kadar çıknıaaıııı:. Ci'' 
rünce, koşar haber verı:!,ııttl' 
minln suya daldığı l-erl sJt1 e" 
tesblt ettiği için, araştırıll ~ 
yet kolay olmuııtu. Diğet bll"t ıııf 
iyi bir dalgıç old\ığu lçtn. ı,ıs' _,,. 
defa !!Uya dalmıo \'e uh1 ~ 
cirlertnl gemiye taktığı gtbi• 
neyi de kurta.rmI§tı. ~ '°' 

Jamer fazla izahat dfııJe':ı.r f' 
cuğun veda ipretıerlnl te , 
rür gibi oldu, kabramanııı: r#' 
dr ve hiçbir ıey sısyıeıned 
kucakladı. ~ 

Kızaran kuşl~. 
Bir Aınet~ t} 

lim, kutl ııt r 
'lpkı irısıt' ııtı 

,.O .>i duydu~ ... ıe 
·-tetl" 

Jazı bıt>J ~ 
• · le ıcı:• sırıy . et· 
larını idÔ~ııtı' 
mekte "e~~ 

misal olarak hindiyi gött ,aıJ 
tedir. Filhakika hindi ~f: 
-----.., ...,a.5vY..,.al t..iıl4 ,..,p• ,,... 
ta.dır. Brezilyada yaflyaı' 
cins papağanlar da öyle. ~· 

Alim ayni zamanda /, 6' 
kadaki bazı tarla ku§ıarıfll 
uymaktadır. ~ 



öpilcllklil N opali" film inde J lt!irey Balen 

apon sinema KD Ç CD< 
IHIABIERLIER 

yı!dızı 
le Japonyada film sanayii bundan 25 
~c evvel başla.dığı halde 1929 • 1931 
r tlerinde en yüksek mertebeye e
'lllıl • Ilı ıtı. B11 senelerde japonyada, A· 
~ Ctika da dahil olmak üzere bütün 
« lt:ı'ia memleketlerinde çevrilen film-
trı Qaha çok film çevrilmişti:. 

,1935 senesin.de Japonyada 127 sl 
~iz olmak üzere, tam 496 film yapıl
"- tır. japonuyada 1.767 sinema salonu 
~dır. 1936 senes"nde sinemalara 80 

,~on seyirci ginT'.İ§tİr. (Amerikada. 
1 •ene 4 milyar.) 

~il ~.n büyük film şirketi "Şakiku., dur. 
~~trketin sermayesi 118 milyon yen. 
J, 1 takriben 5 milyon Türi<: lirasıdır. 
lııt ~nyaya senc<le vasati olarak 300 A-

tıkan filmi getirilmektedir. 

>~Japonların Holivudu "Ofuna,, TC1k
~ an 10 kilometre mesafede bulunmak 
~t. 'I'iratyodan sinemaya intisap e
'~ctacn bilyük Japon yıldızı Saşika Şiba 
~ ancak l 1 O Türk lirası kazaı;ımak
lira t, Şirket direktörünün maaşı da 166 
lt dır; yani Holivutta ve hatta Paris
~~rı basit figüranların aklık~n para-

~ 
Ceki Kugen 

s ev!eniyor 
~~ eatiz film zamanında, Şar.oyla bir 
1-

11 
,,_llluvaffakıyctli filmler çev:rmiş o-

l... ~Cki "·· .. H l" d L • ~1'1\ r.. ... gc.r •• ı. ..o ıvu un y~nı par. 
~l Yıldızlarından Betti Gr:.ble ile 
;cccği haber verilmektedir. 
~1~lti Kugen bugü:ı 22 yaşındadır ve 

''llıdun en zarü erkeklerinden b:ri 

)f Jan Gaben de Holivuda ~ağml· 
mıştır. Bu gidişle Fransızlar Mistinget 
ve Sesil Sorel'den başka artist bulamı· 
yacaklar galiba 1 
>f Tanınmış rejisör Zoltan Farkas, 

"hayatımız vt kanımız., adında, bir film 
çevirmektedir. 
)f 13 yaşındaki "Radyo yıldızı,, Mau 

reen O'Connor, Caki Kuperlc berabzr 
"Sokak çocuğu,, adında bir film çevir
mektedir. 
lf Norma Şircrin temsil edeceği (Ma. 

ri Antuanet) filminde 16 ıncı Lui rolü, 
Şarl Buaye'nin reddetmesi üzerine Pe. 
ter Lora teklif edilmiştir. 
>f Brigit Helm Pariste yerleşmiştir. 

artık Almanyaya dönmiyecektir . 
lf (Riviyera Ekspres) film:nde baş rol 

Meg Lömoniyeye verilmiştir. 
.. ($ent Helen) filminde baş rol Sarl 

Vanele verilecektir. -
>f Büyük Frl\nsız facia artisti AdrL 

yen Löktı\Tör'ün hayatına dair Fran. 
sada rejiı:ıör Aleksandr Volkof tara. 
fından bir film c:evrilecekt'r. Artist. 
ter lvon Prcntan ile Piyer Fresne'dir. 
)f Rcjisör Baronselli. mevzuu Moris 

Dökobramn bir eserinden alman 
"Gecenin imparatoriçesi" filmine baş. 
lamıştır. 

lf 'Sabahın saat dördünde'' filmin. 
de baş rol Lüsiyen Baru'ya verilmiş. 
tir. D'ğer artiı:ıtler Margrit Moreno ve 
Andre Löfor'dur. 

sayılmaktadır. 

Betti Grable ise. 21 yaşlarında gayet 
güzel ve srrışın bir kızdır. Düğünden 
sonra Ceki bir film kumpanyası açarak 
ilk filmi zevcesine çevirtecektir • 

Marlen Ditrih 
Güzelliği için 

Senelerden korkmuyor ! 
V'a(lga\lnl: Heıbeıt Maış;;l 

Scnclerdenberi tanıdı~ım bir kadın 
hak:tında bu makaleyi yazmakla, fena 

bir harekette bulunmuş olmaktan koı ka 
rım. fakat eminim ki. bu kadın benim 
kusuruma bakmıyacakur. 

Mevzuu bahsolan kadın, Marlen 
Holivuda ilk gelişinde 

(bundan takr:ben yedi sene evvel), 

"Sarışın Ven:is" adlı filminde onunla 
beraber oynamak uadetine nail olmuş

tum. Şimdi de ''Melek,. adındaki son 
filminde onun yanında rol aldım . Tes:ı · 

düf eseri olarak her iki filmde de, o"" un 
kocası rolünde oynadım. 

Beraber çevirmiş ol.du.ğumuz iki 
film arasındaki devre müddetince , Mis 
Ditrih'in değişip değişmediği hakkında 
birçok suallere maruz kaldım. 

Evet, o, çok değişmişti ve bu şa

yanı hayret bir şey değildir. çünkü se
neler geçtikçe hepimiz değişlriz. Fakat 

şuna işaret etmek isterim ki, onun ta
havvülünde asıl şayanı hayret olan ci
het, hali tabiinin tamamiyle aksi olarak 
değişmiş olmasıdır. Bütün faniler için, 

seneler ... Zalim olur, d:yelim. Fakat 
sizi, temin ederim ki, Marlen Ditrih. 
bundan yedi sene evvelki ilk şerefli ba!i· 

langıcı zamanından daha güzel, daha 
cazip, daha sevimli, daha teshir ecfai· 
d:r. 

Geçen gün, Mis Ditrih'le beraber, 
ilk firi.te son filmin fotoğraflarına bakı
yorduk. Eu karşılaştırmanın kendisin
de uyan<lırdığı hisleri bana söylemek 

samimiyetini •gösterdi 
ve zannediyorum 
ki, bilhassa kadın o
kuyucular, onun bu 
sözlerini takdiı ede-

ceklerdir. B~nlar, 

cesaret verici sözler
dir. Pek ala bilirı;,. 
niz ki, Mis Ditrih<lc 
büyük bir tabii gü-

zellik ve şahsına mab 1 
auı bir sevimlilik 

• 

A mcrikmı yıUltzlarrnclon J.l! onilı'a Bamıistct 

vardır ki, §Üphesiz hiç bir kadınınkin
den a~ağı değildir. 

Bana dedi ki: 
''- Daha güzel görünmek, benim 

mesleğimdir. Y cdi sene zarfın.da, mesle· 
ğimden hiç bir ıey öğrenmem:şsem, 
doğrusu kendimi bir hayli abdal adde
derim!,, 

Ve ben, böylece öğrendim ki, Mis 
Ditrih'de, şayanı dikkat bir güzellik 
felsefesi vardır. (Bu felsefe onun gibi 
bir artistte bir hayat felsefesi demek· 
tir.) Güzellik Maden için tamamiyle 
bir ilim meselesidir. O, hayatı, ıahst ve 
sübjektiv telakkilerle güç bir hale ıok· 
mamaktadır; mesleği, aynaya bakması· 
nı icbar ediyor: o zaman, o, Marlen 
Ditrih, yani diğer kadınlar gibi kalbi 
ve ruhu olan bir kadın değdliir. Güzelli
ği artık, onun için basit bir hat ahengi, 
şekil ve renk meselesidir. 

Bu noktanın, bizim için, p.yaru 
dikkat ve az bilinen bir ciheti vardır. 

Sinema perdesinde iyi ve fotojenik 
görünmesi için Marlen Ditrih'in nıjla
nnı ve makyajlarının ban kıaımlannı 

yapan birçok makyaj mütehassıslanrun 
makalelerini okudum. Halbuki, Marlen 
Ditrih bu işi, başkalarna emniyet etmi
yecek kadar müphem addetmekte ve 
makyajlarını kendisi yapmaktadır. Ken 
disini, yalnız sinema mütehassıslarına 

değil, dünyaya tanıtan ''Mavi melek a
dındaki ilk filmindenbe.ri makyajını.'da
ima kendisi yapmıştır. Bu kaidenin ye
gane istisnası kaşlarıdır ve bu itini. bir 
makyajcı kadın yapar, 

Zeki bir kadın olduğu için, ne ka
dar güzel olduğunu, Jüphesiz, herkeı 

kadar biliyor. Fakat on.da en fazla ho
ıuma giden ıey, bütün tabii avantajları 
na rağmen, güzel görünmek için uzun 
müddet düşünmekten ve tetkik ettikten 
sonra büyük gayret sarfettiğini - hiç 
gizlemeğe lüzum görmeden - dairna 
itiraf etmesidir. 

Bana öyle geliyor ki, bunlarda, bütiln 
kadınlan düşündürecek bir nokta var .• 
ve kadınlar Marlenin hareketini dil
şünmek zahmetine katlanır, onun gibi 
güzelliklerini tetkik etmeğe ve tekamül 
ettirmeğe çalışırlarsa, onlar da tıpkı 
Marlen gibi, senelerin tahribine uğra

maz, bilakis, daha güzel ve daha cazip 
olurlar. Ve bu, biz erkeklerin, likayt 
kalmalarına imkan olmıyan mühim bir 
nnlı-t=ıflr,. 
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Beni, e limde taba nca olduğu halde zabitle 
karşı karşıya görünce, hemen aramıza girdi 

O dakikaya kadar gazete okumakta rasındaki kanapcdc oturmuş, zabiti a· 
olan Hraç birdenbire müdahale eder.:k damaktllı isticvaba baJlafl'l!ştı. 

- Hanriyct, yaptığın doğru değildir, Fransız zabiti evvela erken geldiğin. 
dedi. den dolayı özür dileyerek dedi ıı.: : 

- Neden?. Evinize siz:.len evvel geldiğimden 
- Bize itimat etmen lazımdır .• Belki dolayı bilhassa affınızı rica ederim .. Bu 

bu Fransız zabiti seni yanlış bir yola kadar geçikecenizi bilieyd!ın, erken gel 
ıevketmck istiyor .. Sen intikam hissiyle mezdim .. Müstacel bir meseleden dola
hakikati olduğu gibi görceek vaziyett~ yı derhal si1,:. gönn~k lazxmgeliyordu ... 
değilsin .. Bize itimat et ... Biz sadece Hanriyet büyük bir meıakla sordu: 
ıeni ikaz ve müdafa etmek isteriz.. - Hayırola. yoksa yeni bir aksilik 

- Evet Hraç haklıldır .. Belki bu a- mi zühur ettL 
dam seni tuzağa dilşünnek istiyor.. - Dün gece bana yaptığınız iyiliğe 

Hanriyet kat'iyyetle cevap verdi: mukabil, ben 'Cle kocanızm katillerini ' 
- Hissiyatınıza teJekkür ederim, fa. meydana çıkarmak hususunda size yar 

kat mesele tahmin ettiğiniz mahiyette drm vadetmemiş m:ydim? 
değildir. Zabitin benden herhangi bir - Bunu siz teklif etmiştiniz. 
fCY sitediği yoktur .. Sadece sözlerinin - Evet, aksini iddia etm:yorum.. Bu 
ne dereceye kadar do~ru olduğu sabit vadimi yerine getirmek üzere sabahle-
oluncıya kadar hiç kimseye bahaetme- yin erkenden daireye döndüm. Daire • 
mek hususunda kendisine y.:ımin ettim. de henüz k.:mse yoktu .. Eski arşivleri 
Bana baz:ı şeyler söyledi. Bu sözlerin karıştırarak kocanıza ait gizli dosyaya 
derecei eıhahtini tetkik etmek benim ve bu m'1!ele hakkında cereyan eden 
için gayet kolaydır .. Bunda muvaffak muhabcratla divanıharbe "erilen gizli 
olduktan sonra, her ıeyi bizzat ben talimat dosyalanru meydana çıkardım ... 
meydana sıkarmış gibi hareket cldece • Bu muvaffakıyetim:len dolayı sevincim 
iimden, meseleyi bütün tafsilttiyle size den kabıma sığamıyordum .• . Kıymetli 
anlatacağım .. Bana iki gün milsude et- dosyalan masama naklettiğim zaman 
mez misiniz? masamın ür.erinde (mahrem ve müs-

Hras cevap verdi: tacel) i,aretli ı:tr zarf gördüm. Dir his· 
- Bu ıerait alnnda ierar C'tmekte bir &ikablelvuku .ile bu zarfta mühim bir 

mana yoktur • şey olduğunu anlıyarak derhal ·açtım.. 
Bu bahsi bu suretle muvakkaten ka- İçerisinde İngiliz istihbarat servisinde 

padıktan sonra bah{eye inerek aabah çalı§an bir ajanımızın çok mühim ve ıizi 
bhvaltmuzı yaptık ve öğleye doğru ide alakadar eden lir raporu çıktı. 
Kadıköyünden vapurla :tstanbula dön- - Rapor neden bahsediyordu?. 
dük. Köprüde Hraç ak§ama tekrar gö. - Müsaade edin hepsini anlataca-
ril§mek ilzere bizden aynldı. Biz de, ğrm .•• Rap~ru okur okumaz zile bastım 
Hanriyetle bir otomobile atlıyarak Tak ve muavinimi çağırdım.. Muavinime 
gimdeki yuvamıza geldik. Kapıdan içe- İngiliz: istihbarat servisinde çalı1an ar-
riye girince Hanriyet bana: k&daılarımız:dan mühim bir rapor aldı-

- Sen yukarı ç1k, ben de elbiseleri • ğxmı ve meselenin ehemmiyetine bina· 
mi deği tirir, gelirim, dedi. en bu mesele ile,ehan me§gul olacagrmı 

Merdi'lenlerden çıkarak bir gün ev- tahkikatta btıunmak lizere daireden 
vel çay içtiğimi% balkonlu ealona gir • ayrılacağnru amirlerimize haber verme-
dim. Balkonun perdeıi.ni kaldınp ka • sini tenbih ederek sokağa fırladım .• 
pısınx açtıktan sonra, ceketimi çdcar • - Raporu ne yaptınız: 
mak üzere tekrar salona gir<liın. - Rapor cebimde .. 

Bu dakikada geçirdiğ~ heyecanı Zabit cü.z.danrna yerlettirdiği dörde 
tasvir edemem. Bir gece evvel Belvll bükülmiiJ bir kağıt çıkardı ve Hanri-

. te uzatarak: 
gazınosunda bizi tahkir eden sarhoı 

Fransız yüzbaşısı salonun köterindeki 
koltukta oturuyordu • 

Elimi pantalonumun arka cebine gö. 
türdüğümü görünce iki ellerini birden 
havaya kaldırarak korkudan titriycn bir 
ıcsle: 

- Beni Madam Hcnriyct buraya 
gönderdi, dddi. 

Fransız: zabitinin bu acınacak vazi -
yet: karJisında ne yapacağımı bir türlü 
kestiremiyordum. Bu tereddüdümün 
farlana varan zabit ise: 

- Rica ederim, madam Hanriyct gel
ıin, sözlerimOe bir tek yalan bulursa • 
nrz, istediğiniz cezayı verin, diye yalva
nyortdu. 

Hanriyet bu esnada bize iltrhak et -
mi§ bulunuyordu. Beni elimde tabanca 
olduğu halde zabitle kar§ı kat'1rya cö • 
rünce. hemen aramıza girdi ve bana: 

, - Buraya gelmesini ~n rica ctrniı • 

tim. Bu kadar erkenden geleceğini tah 
min etmediğ."m için de önc~cn una 
bahsetmem~tim, dedi ve Fransız zabi 
tine ld6nerek ilQ\·e etti: 

- Sözünüzde durdu~u:ıuzdan d o -

- Buyurun okuyun .. dedi. 
Hanriyet kendisine uzatılan raporu 

büyük bir merakla okumaya baıladı. 
Ben uzaktan Hanriyetin yüz:üne bakı· 
yor, raporun yü:zı;,inde ne gibi tesirler 
yapacağını tetkik etmek istiyordum. 
Fransız zabiti de benim gibi mera1da 
Hanriyeti tetkik ettiğinden, onun da 
aynı maksadı takip ettiğine hükmediyor 
v~ Franıız zabitinin Hanriyete karşı 
gosterdiği dostluğun samimiyetine ina
n~~ı~ordum. Nihayet Hanriyet raporu 
bıtırdı ve bana manidar bir nazar atfet
tikten sonra: 

- İmkanı yok .. Benim böyle bir ıcy
den haberim olmadığı gibi arkadaıım.ı 
atfedilen rollerde sureti katiyede asıl

sı,.;dır .. diyordu. Fransız zabiti ise Haı~· 

riyete hof görünmek arzuıile mütema
diyen tekrar ediyordu: 

- Bunlann aah esası olmadığını h ıı 
de biliyorum. Fakat etrafınmia döne, 
entr:.kalardan haberiniz olsun dive bll 
raporu size getirdim. Yokaa. ba~a sora 
cak olurlarsa, derhal ve bilatcreckH.ıt 

rapor muhteviyatının hayal mahsulü 
olduğunu ıöylerim. 

Haber, okuyuculan uumda btr 
fıkra mQeabakuı açmqtır. Gandert. 
lecek tıkralarm kıaa •• hiç oımazaa 
u tııuımtı olmuı 19..znndtl'. 

Fıkralar. gönderenltırtn tmzaıan 

yahut mlliıtear adlılrlle ne()Ted!lecek 
•• her ay o ay lçlndı çıkacaklernı 

en lyllırlndeo tıeıtne muhtelli •• kl:Y. 
metlt hediyeler verilecektir , 

Bize bildiğiniz güzel fıkralan 
gönderiniz. 

N e v :tsiyetnameaı 
Bir bayı. kuduz hir köpek ısırrruıtr. 
Doktor kendisine geç geldiğini ıöy • 

lüyordu. 
- Bayım 1.. Çok gt.Ç kaldmız: 1 Sıcafı 

aıcağına gelseydiniz, belki bir çaresine 
bakardık. Ne yazık ki 1imdi elimden 
bir ıey gelmez. 

!sırtlan adam, hiç ıeıini çıkarmadan 
bir kSğıdın üzerine hazı isimler yazma· 
ğa ba~ladı. 

Doktor - Yok o kadar korkmayınız, 
diye hattanın elini tuttu. Belki ıizi kur 
tarabilirim .. Öyle hcrnc.n vaılyetname • 
nizi yazmayınız.. · 

Hasta - Ne vuiyctnamesi doktor! .. 
Diye cevap verdi. Ölmeden evvel ısı· 
racağım adamlann liıtcr.ini yapıyorum!. 

Akif TOR 
Cehenneme 
u§ramıyacak 

Vaktiyle bir piri, memleketin vali!i. 
z~hirler. Şair zehirlendiğini anlayınca 
bır çare bulmak için ; çrktp gitmek iı
ter. Vali: 

- N creye gidiyorsun diye aorar.- -
- Gönderdiğin yere gidiyorum. 
- Bizim pedere sellm ıöyle .• 
Şair 

- Cehenneme uğramryacağrm, 
vabını verir. 

ce· 

F. KURT 

Bakıyormu• 
Bir toplantıda herkes bq ba.§a ver. 

miş şuradan buradan tatlı tatlı konu. 
ııuyorlarmıı. Bu anda söyliyenlerden 
birisi daha ilerde oturanlardan biri • 
nin mUtemadiyen kendisine bakmakta 
olduğunu görmtiş. EVvela aldın@ et • 
memiş, fak at yine liaktığını görünce 
fena halde kızını§, adama dönerek: 

- Ne diye mütemadiyen yüzüme ba 
kıyorsun? 

- Peki, sen niçin bakıyol'8Un ! 
- Ben Hna bakmıyorum ki! 
- Mademki bakmıyonmn, o halde 

benim tıana baktığımı na.sıl görüyor _ 
sun?. 
- ... 

1. s. Ş. 
iki yüalü olsaymış 

Gayet çirkin bir bayan söz arasında: 
-:-- Ben iki yüzlü değı= limdir, diye aöy 

lenıp duruyordu .Meclisten biri usulca 
arkada§ma: 

- İnsan birine az tahammül ediyor, 
dedi. Ya iki bne olsaydı, halimiz ne o· 
lurdu. 

Şehremini CAHIT 

Neuzu 'bi ll ~h 
Aksak Temur, Nureddin Boca ile 

bir gün konU§Urken: 

- Ho~afend:. demiş, Abbasi ha\'fe. 
terinin adları Mutasamb=llah, Azidibil
lah, Mutesenbillah gibi ıeylerdi. Acaba 
ben dünyaya o zamana gelse ic.'im, be. 
nim adnn ne olurdu? 

"' Nasrd:id'n Hoca düıünmedcn: 
· - Sizin ~dınız Neuzubillih olur<iu, 
dem;ş . • 

F. KURT 

layı size müteşekkirim, buyurun otu-
run. 

- Şimdi bu raporu ne yapacak;;nr!? 
Hanriyetin bu su:ıli üzerine zaLi: 1 ~============::I~ 

HABER Bu zabit hnkkında b!r şey sormamayı 
vaddcttiğimi hatırlıyarak Hanriyete: 

- Ben ikinci kattaki salona iniyo 
rum.. Bana ihtiyacınız olursa çağmrsı. 
nız. diyerek kapıdan çıkm·ya hazırlam
yo .:ium. 

Hanr:yet buna 
ve: 

meydan bırakmadı 

- Burada kalmanızı rica ediyorum .. 
Senden .. :.ı · •··~ bir itim olmadığım gö· 
r ~'"cksiniz, dedi. 

Bir yabancının nezdinde lüzumsu~ 
münakaşı'llnra girişmemek ve ayni za • 

manda bütUn btr gece beni uykusuz bı· 
ntbn hl:i:seler hakkında maliimat al
mak arz:u:ıfyle zab=tin karşısındaki kot. J 
tuğa yerlcıtim. Hanriyet ~e ilcimirin a-

dü~:ınme~e başladı. Bövle bir ıual k:tr- . 
ş•sm.da kalaca~ını hiç dü§ünmemiş cılcı-ıl 
caktr ki bir türlü cevan bulamıyor .fo. 

Fakat Hanriyetin ısrarları karşısınd;ı 

nihayet ıu kac:amakl.ı cevabı verdi: 1 
- Ne emrcderaenız onu yaparım .. 
- Bu ranoru 12 saat bana bıraka· 

maz m11anız~ ı 
-: Amirlerimin kulağına titmeme': 

§artıle daha fazla da bırakabı·ı· · ı ırım .. 
- O hususta müsterih o'abilirsinir 

Raporu bu gece saat 9 da buradan aı~: ı 
bilirsiniz. 

- Teşekkür ederim.. O halde banıı 
müsaı.>.ie ediniz gideyim .. A kşarr.a gelir 
alırım .. 

- Sizden bir sey daha soracaf ım . 
(Devamı var) 
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Komtular, otuz: betlik bir dul olan 
bayan Zehrayı evlendirmek için boyuna 
üıtüne düıüy'Orlardr. Bayan Zehra bir 
gün gene böyle teklifler karıısında ka· 
lınca: • 

- İyi ama, dedi, ne diye evleneyiın 
Bir kedim, bir köpeğim ve bir papağa· 
rum var! 

Komıular ıaıtılar: 
- Bunların evlilikle alakası ne? 
Zehra cevap verdi: 

- Alakası olmaz olur mu? Bunlaı 

bir kocanın yerini mükemmelen tutar 
Köpek büttJn gün homurdanır, kedi bü 

tün gecelerini dıganda geçirir, pllpağ:ın 
da boyuna gevezelik eder! 

- Madt;mki i..,tasyon şefinin oğlu. 
mm, trenin n.e zam.an kalktığını bil~ 
sin. 

- Bilme: olur muyum 1 Babam çan 
Qalmca ... 

Saikan hal 
Çirkin olmasına rağmen kendini gü

zel sanan kadın, yanındaki erkeğe an
latıyordu: 

- Evet delikanlı, benim, yüzüm, be· 
nim servet1tndir. 

- Pekala 1 Fakat borç istediğim za. 

man sakın bana dudaklannızı ver.meyi
niz. 

Terzi, evind.c dtıvarlara kağıt yapış. 
tırıyor. 

IEvDD ama atta 

Park bexçisi. bahçenin kapanma vak· 
tine yakın dola§ırken tenha bir köıede 
bir çift a~ıkla karşılaştı. Vaziyetlcı i 

onu sinirlendirmiş olacak ki hiddetl~ 

durdu: . . 
- Siı evli misiniz? 
Erkek c~vap verdi: 
- Evet. 
Bekçi büsbütün hiddttlendi: 

- O halde ne diye evinize gitmezı;i-
niz de .. 
Muhatabı cevap verdi: 

- Ama nasıl olur? Karım sonra tıa.· 
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Bc~ı .seni lJilctçi sanmıştım! 
- Bay postacı, ı.,ıcr tıaaıl? 111 
- Sormayın yedinci katta.ki (Jl}IJ 

1..-ızımı kendisine vermedim diye J....Z: 
mı.ş. intikam alm.-ık için kendi kettD" 
8ine her gün ilç defa taa.hh.iUUl ~~ • 
tup gönderiyor! 

Aşk 
Kadın hiddetle ıordu: teO 
- Niye öyle irkildin? öpiifO'ek 

aana mikrop mu ıirayet etti aanki1 
Delikanlı cevap verdi: 0• 'j(( 
- Ah, eveti Uyku hastalığı ıı1' 't• 

bu .. O dakikada kendimden geçrnİf• ıı 
mişiml 

'°"" - Ne yapayım' Bir banyo .so 
i{jn wüı içinde müaait '1J61' yok! 

AkUle yaşası'1 
Şoförlük imtihanında: il~ 

- Yokuşta frenin~ 
yaparsınıı;?. tı11 

- Tekerleklerin önüne taş koyar• 

IKaıdnınDaııroın 

<SJözDeırn ,ııı 
Kadının gözlerinde gün ı§'ğ 

görmek ister misiniz? a•' 
- Evet. Fakat bazı gözlerimi Jcatıl > 

trrıyorlar, 4ıkılıyorum. 

VaıramazOalK "' 
İki kardeş telaş ile eve koştular 

annelerine nefes ndcse anlattılar: :S' 

- Sokakta lastik okla taş atıP o1'1dl, 
}"Orduk. Bir adam geldi, babarnııın • 
m sordu. 

- Sonra'! 
- Sonra hemen oaoamı ouıcııı 

onunla sille tokat kavgaya tutufut· 

Rapcır ıııır• 
Yeni memura sabahleyin daire i 

hiddetle sordu: 
- Dün nerede idiniz? 
- Hasta idim. 

na ne yapmaz ki? 1 E;;:::'.~'\J~ 

Sebebi nevmnş? 
Hakim sordu: 
- İsmin Orhan öyle mi? 

- Evet. 
- Pekala neden Adil irfan iı<mini :ol-

mak istiyorsu~ 1 
- Ben istcmiyonım. karım istiyor. 

Elden düşme çatal bıçak takımları al
dık. Onlann üzerinde A. l. A. ~arkala-
rı var. Karım ismimin 
uymasını istiyor. 

bu markalar.ı Hırsız (ev :..1h,ibiııc) - Bıt 
köpefjiııi abn; ihtiyacınız v<Jr ! 
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Cumhuriyet bayramında 
Ankaraya gidecek izciler 
Maarif VekAJeti bu hususta 
bir talimatname hazırladı 

11 

merasim 

Esqslarını yazıyoruz Y abancz ve az,ık okullarında 
b Maarif Vekaleti, her yıl olduğu gibi, 

.ıı •ene de Cumhuriyet bayramına iz
tUcrimizin iştirakleri için şimdiden ha
lıthklara başlamıştır. 
~ :Sunun için geniş ve etraflı izahati 

\>j bir program hazırlanmıştır. 
"'-· \1 ekalet bu münasebetle programın 
~ına §U c:imleleri ilave etmiştir: 

1
, ''Geçen yıl 29 te~rinievvcl Cumhu-
~ . . 

llıi Ct bayramında Ankarada geçıt res-
~ l\e iştirak eden, Ankara ve bölgeler
tırı :ı gelen 24 okul izcilerinin ve yanla
G\ daki izci takım komutanlarının ve 
~ ~l direktörleriyle yardımcı öğretmen 
~ lln mesaileriyle, izcilerin geçit res
~ ilde gösterdikleri varlık §&yanı mem 
lırıiyetti. 

t• .nu sene Ankara ve bölgelerden 
~-l~p de geçit resmine iştirak edecek 
1 tılerimizin geçen seneki izcilerin gös
:rdikleri varlıklann, Ç'Ok fevkinde bir 
'rlııc göstermelerini isterim.,, 

~,:Su mukaddemeden sonra hazırlık 
le •rnıeri ve hedefleri ile teşkilat, kıya 
~ t, teçhizat ve diğer i~leri hülasa eden 
~r kısım bulunmaktadır. 
aıırJık talimleri ve hedefleri 

l3ayramda Ankaraya gelecek veya 
lu ... _, ~ h 0 d • • • ti ~ ..... ugu şe ır e geçıt resmıne ı~ -

edecek izciler bir ilkte§rinden iti
' ten her gün ıon dersten ıonra bir ıa

gt'çit resmine hazırlık olmak Uzere 
a}ı 

Ştınlacaklardlr. 

~ nu talimlerde kusun;uz bir ~as va
~t, duruşlar, resmi tazimler ve ta
' . cephesiyle geçit resmi yilrüyü§U 
~ın edilecektir. 

'l İıci!eri askerlik dersleri muallimle
~ i'cti§tirecek, beden terbiyesi muaJ-
~le • l r.ı onlara yardrm edeceklerdir. 
~tcılerc İstiklal ve Onuncuyıl marş
-a Usulüne göre öğretilecektir. Marş 
~Cnirken esa! vaziyetlerin bozulma
'ttc ına bü}•:ik bir taauupla dikkat edi
~ ktir. Hareket olarak yalnız ağzın 
ı, Pilnıp açılmasın.dan başka bir ;ey gö
~ Sarpnuyacaktır. Talebeye söylediği 
'ti hissettirilecektir. 

Teşkilat 
"'lzci teşkilatı orduda olduğu gibi 
~·!lga ve takımlara ayrılacaktır. Bir 
>. 1 tııangası bir manga komutanı bir 
~dırncı 12 izci ile 14 kişiden mürek-

Olacaktır. 
o .. i . b" • • k >ıı -r zcı mangası ır ızcı ta ımı sa-
~aktrr. Bunun mevcudu 42 dir. 

~tt • cher takım iki borazan, iki tram
~~Çı ilavesi suretiyle 46 kişiye çıka
~Y tır. Takım komutanları beden ter-

caı ohetmenleridir. 

..., Kıyafet ve teçhizat 
tııL ekalet kıyafeti kroki ile tesbit et
_"ft' 
tı• ~r. Bu sene ilk defa Ankaraya gele-
~~ 1zci komutanlarına vekalet tarafın-

' Clbise yaptmlacaktır. 

1\ Sıhhat işleri 
'<ıı· l\ltaraya gelecek izcilere bir tcş
~c\tvelden itibaren tifo aşısı yaptırı
Y ktır. Her ol-ulun izci takımı bir sıh-
c,. . / k" ç ~ :rantası getırece tır. antarun 

t~ de tıbbi ecza"nın neler olacağını o

' l d-oktcrları tertip edecekler<lir. 
t~1. 1•tanbul ve İzmlrden gelecek izci 
ı ı ele .. 
:ııd rırıın başlarında okul doktorla-

la.n birer doktor gelecektir. 
t ·ı ~~ cı er yola çıkmadan evvel muhak-

~:tı tllua.yene edilecektir. Ankaradaki 
~(tta geceli. gündüzlü bir nöbetçi 

or bulunacaktır. 
v Tavur ve hareket 

~ti "k~Iet izciler:mi::in tavır ve hare
~iCtine bilhassa ehemmiyet vermek
l ~ Onları fedakar, feragatli, sami
t~ 0hu, terbiyeli, nazik, becerikli, 
~Cain hukukuna riayet eden. nizam

t~·. rni11iye tçl birer vatan çocuğu ol
ıtıbariyle her hareketlerinde c-

mirlere göre 
etmektedir. 

hareket etmeğe davet rWı yol ve iaşe masrafları kendilerine 
ait olacaktır. Muallimler arasında 

İzciler 11okakta, trende, vapurda 
her yerde temizliğe fevkalade dikkat 
edeceklerdir. Sokaklarda bağırarak 

konuşmak, cigara içmek, herkesin ra
hatini bozacak şekilde hareket etmek 
izcilere yasak edilmiştir. 

Her mektep yalnız bir takımla işti
rak edebilecektir. 

Gelecek izciler ·tayin ve nakiller 
Ankarada toplanacak izciler için bir 

haysiyet divanı teşkil edilmiştir. " 
Ankaraya geliş 

İzci kafileleri 24 teşrinievvel pa
zar günü Ankarada hulunacaklardır. 

Devlet Demiryolları idaresi bu hususu 
temin etmeği vadetmiştir. 

Bölgelerden getirilecek izciler An· 
karayı hiç görmemiş ve evvelki bayram
larda gelmemiş talebelerden ol~tır. 
Bu izciler ikinci devreden gürbüz tale
beler arasından seçilecek, boyları 

1,65 ten a~ağt olnuyacaktır. 
Kız izciler yalnız Ankaradan iştirak 

edeceklerdir, bölgelerden getirilmiye
ceklerdir. 

Hususi liselerden gelmek istiyenle-

Adana, Balıkesir; Edirne, Eskişehir, 
Sıvar, Antalya, Bursa, Denizli, Diyar
bekir, Galatasaray, İstanbul, Kabata~, 
Pertevniyal, Vefa, Gaziantep, İzmir, 
Kastamonu, Kayseri, Konya Kıiltahya, 
Malatya, Samsun, Yozgat ve Trabzon 
liseleri. 

Adana, Bal~kesir, Edirne, Siva!, İs
tanbul erkek muallim mektepleri. 

Edirne, İzmir, Konya sanat mek
tepleri. 

1zmir ticaret lisesi. 
Bu mekteplerin her biri 46 ~ar ki

şilik iki§er takımla resmi geçide iştirak 
edeceklerdir. 

• Bundan başka Ankaridan, kız ensti 
tüsü, erkek lisesi, Ga.ıi lisesi, Ticaret 
lisesi. Türk Maarif cemiyeti lisesi de 92 
kişi ile iştirake hazırlanacaklar ve 
böylece en az (2162} izd olacaklardır. 

• 

Yabancı ve azlık okullarının ı:se ve 
orta kısımlarında yapılan değişmeler 

ldün bakanlık tarafından kültür direk. 
tö-rlüğüne bildirilrriştir. 

Lsitede is.imleri geçmeyen öğretmen
ler okullarında kalmışlardır. Yerleri 
değişen öğretmenlerle yeni verildikleri 
okullar şunlardır: ... 

ltalyan kız ortaya: Yardirektör Pa
kize, Beyoğlu Bulgar ve Ortaköy Mu. 
aeviden Nilüfer, Feriköy Jandarktan 
z :ya Madenoğlu. 

Beyoğlu Bulgar okulun.ıl, Yar&=rek
tör Ziya, türkçe öğretmenliğine Salim 
Siyret. 
Zağrafyon Rum Erkek Okuluna: 

Zapyonklan Hüsnü Akyol, Galatasaray
dan Etem Şinasi.İsmail Hami Daniş -
ment, Sen J orjdan Reşit Zühtü, Ham 
di Nazım yardirektör, Sen Jorjdan 

Lise ve orta mekteplerde 
Muallim t~yin ve 

nakil listesi 

Şevket Rodo. • 
Fener Rmn Okuluna: Osman Cemal 

yardirektörlilğe, İstanbul Iise::inden 
Hakkı Süha, Sen Jorj ktz İtalyandan 

Seyfeddin, Pangaltı liseslııden Cemil. 
Heybeli Rühban Okuluna: ltbeyld, 

yardirektör Münip, ihtisas sınıflan -
na Faik fşin, Faik Türkan. 

İtalyan Okuluna: Sen Mişcl ve Sen 
Jozeften Selami Senayi, Musevi yıed.n
den Vehip Ata, Sen Benova kız l isesin.. 
den Atiye. 

Llae ve orta.mektep mualllm1eri ara.amda 
ıu tayinler yapılm11tır: 

Beşiktaş orta okulu almanca öfretmenli~l 
ne Ha;tde, H:tydarpaşa llsesl felsefe öğret. 

menllllne Cevat, kız öğretmen okulu yar. 
dırncı yıırt bllglsl öğretmenliğine HJIAl Na.Zit 
Ve!a ıtsesl riyaziye yardrmcı öğretmenliğine 
Nimet, Suleymaniye ortaya, Eskişehir 11.seııl 
dikit biçki ötretınenı H!mJde, Bakırköy or. 
ta okuluna. Edreınit orta okulu musiki öğ. 
retrnenl Destine Beyoğlu ort& okuluna, Kon 
ya ııaest fizik öğretmer:ı.t Arif Ka.bat&§ lisesi. 
ne, Kırkla.reli orta okulu tarih coğrafya ör,". 
retmenl Osma.n Kumkapı ortaya, Sıvu ilse. 
ııl biyoloji öğretmeni Fahriye tstanbul kız 
öğretmen okuluna, BaJıkeslr lisesi usul ted. 
risl öğretmeni Zeki, Vela lisesi fransızca öğ. 
retmenllğine,Edirne kız öğretmen okulu mu 
siki öğretmeni ~uref§an, Kumkapı orta. oku. 
ıu rnuaikl öğretm•Hğlne Kırklarell Türkçe 
öğretmeni Re9Zi Ka.sımpaşa ortaya, Tekir. 
dağ orta okulu tabilye öğretmeni Agah Bey 
koz ortaya, Beyoğlu orta okulu tarih coğrat 
ya öğretmenliğine Nebahat, Silifke orta o. 
kulu fen bilgisi öğretmeni Avni Kadıköy 

UçUncü ortaya, üakUdar ü~Uncü orta okulu 
t&rlh coğrafya öğretmenliğine TUrkA.n, ts.. 
tanbulı kız orta okulu fen bUgtst öğretmenl 
Nazlı A.nk&Ta Gazi llaeıılne, Kara lisesi riya. 
zlye öğretmenl Bahriye Cumhuriyet l111esln~, 
Edebiyat fakWtesi doçentlerinden Yusuf 
Ziya İstanbul kız Usealne, fen fakUlte~ do. 
çenUerfnden Tahsin Rüttü Haydarp~a ııseat 
kimya öğretmenliğine, edebiyat fakültesi do. 
çenUerinden Hllm.1 Ömer Haydarpqa llse'4f 
tarih öğretmenllğtııe, Üsküdar birinci orta. 
okulu lngilizce yardnncı öğretmenllğinı>, 

Fatma Leyll, Gelibolu orta okulu resim öğ. 
retmenl Ziya Kabat&§ llaealne, latanbul ıt. 
sesi kimya öğretmenl Refik 1ıtanbuJ bölge 
sanat okulu kimya öğretmenliğine, İslanbııl 
llsest fizik öğretmeni Behçet bölge sanat o. 
kuluna, Osmaniye orta okulu tllrkçe öğret. 
\?leni Hilmi Üsküdar Uçüncü ortaya, üniver 
site kimya doçenti Übeyt Haydarpaşa lisesi 
tabUye öğretmenliğine, Heybellada orta. o. 
kulu diki§ ve biçki öğertmenllğine H. Nlhl\t, 
Haydarpa~ ll:oıesl almanca öğretmeni Fehoıl 
Vefa llııeslne, Kadıköy UçüncU orta okulu 
beden terbiyesi öğretmeni MemdUh Üsküdar 
birinci ortaya, Beşlkta§ orta okuıu yardım. 
cı tllrkt;I' öğrelmeni Nüzhet, FaUh ort& okıı • 
ıu yardımcı fen bilgisi öğl'etmenllğine F&.. 
ruk Aksu, Kadıköy ikinci orta okulu tabllr.! 
oğl'etmenl Behire, SUleymaniye ort& okulu 
tarih coğratyıt öğretmeni Azize aynl okula 
ttajyer, Celibo!u orta okulu beden terbiye"!! 
öğretmeni Cemal Necati Gelibolu yardirek. 
törlU~ne, Vefa lisesi kitap evi !~yan Nec~ 
U Vefa llscıi tarih ıtajyer!Jğine, prevantor. 
yom doktoru Nihat Fatih orta okulu tabily:ı 
stajyerll~ne, Gellbolu orta okulu 1ngillzcc 
öğrr.tmeni Refik Haydarpqa llaealne, Kum.. j 

kapı orta okulu riyaziye dğl'elmenl Nilüfer 
~üieymanlyeye, İstanbul kız llseat riyaziye 
~ğretmeni Nafia İnönü ortaya, İstanbul kız 
lisesi tarih coğrafya öğretmeni Rauf İnönü. 
ne, Sllleymanlye ortadan riyaziye öğretmen! 
yarc!ım~ıııı Arif Vefa lisesine, Göknar kay. 
rnakanılığından mUteaklt Hayri Cibalf orta.. 
ya turkçe öğretmenliğine ta.}in edllmJ~Jerdir. 

Buo~aırnstanda 

Bulgar mua ilimler 
Ttirk mek tepi erine 

tayin edlldl 
Sofya 2' (A,A.l - BUigar ajansı bildir\ 

yor: " lktısadl buhran ıneUcestnde husu:;1 
Türk mekteplerinden bir çoğu mali müşkUıa... 
ta maruz kalmışlardır. Bunıann bir kısmı 
ö$l'retmenlerin aylıklarını muntazaman vere. 
miyecek ve diğer masrafları da karşıla.mı. 
yacak bir vaziyete dUşml\ııerdir. KUltür bı. 
kantı~r bunlara bir kolaylık olmak Uzçe ve 
esas masr&fm da öğretmenlerin aylığı olc!ı:. 
ğunu nazarı itibara alarak bu mekteplere 
§imdilik, bir yardım olmak üzere hazlnedı'n 
maaaş alan Bulgar öğretmenler tayinine o<ıl 

rar vermiştir. 

Merkze Kız Rum Okuluna: Musevi 
lisesinden Abidin Daver, yardirektörl~ 
f e, İstanbul lisesinden İhsan Şerif, 
Getronagandan Semiha. 

Sen Bcnova Erkek Liseıine: Alman 
lisesinden Mur;ıt, Fener Run:ldan Raşid 
Bayraktar, yardirektörlüğe, İstanbul 
lises·nden Hatemi Senih, ihzari sınıflar 
aynen. 

Fener Yı.:vakimyan Rum Kız• Lİ&CSİ
ne: Yardirektörlüğe Sen Jorj ve Sen 
Pul~eriden Nuriye, Bezezyandan Saba. 
hat. 

Zapyon Rum Kız Lisesine: Yardirek 
törlüğe Üsküdar Ame~kan lisesinden 
Refik, Sen Elizabetten Feride Sen Eli
zabetten açıkta Nezihe. Osküdar Ame
rikandan Sal:3rett:n Celal. 

Notrc dan Desyon l~ine: Hukuk 
mezunu Vecdet Reşat, ihzari sınıfına 
Sen Benovadan Faika. 

.. --------------- Sen Benova Kız Lisesine: İngiliz I , erkekten ve Nötre Dam Desyondan Ve-
M ekte p 11 ere, 1 cihe, Eseyandan ve Getronagandan 

Çocuk Velilerine, Ferhunde. 
· Oaküdar Amerikan Kız Lisesine: 

Q k 01 Sen Jorj kız ve Eseyandan S~ime, Ese. 

direktörlerine: yan lisesinden Muhsin. 

ı'1.ellte:> kitaplannızı almadan._. 
Bir kere eski tanıdığınız 

(V A K 1 T Kitap evi) ne 
uğrayınız. ilk, Orta, Liıe, Yüluek 
ve Meslek •.. Her okulun, her 11nıfı 
için, her dilden, her türlü ~art"if 
neşr:yabru buradan kolayfıkla ve 
qcrhl\l edinebi.lirsbiz. 

Rastgele yerden almanın sonunda 
yanılma, yorulma, vakit kaybetme o. 
lab'fü, üzülebi!ir~lniz • 

lht:,aaa her yerc!e kıymet vermeli: 
(YAKIT Kitap evi) de mektep ki
hpçılrğında ihtiııaı kazannu,tır. 

Kitap üzerine gelecek her aorguya 
kilrşılık ver ii.ir. 
Adn-.ıı: htanlml • \'ıılut JUrdıı telefon 

24370 • Telgraf: \ 'alut • htıuı!ıtıJ • Po~ 
ta kutu!<u 46 

Musevi Liaesine: Eseyan ve Zağ
rafyondan Münif Kemal, Alman lise -
s!nlden ve Zağrafyondan Fuat Duyar. 

Pangalb Ermeni liseaine: Yardirek
törlüğe Mithat Sadullah, Museı.ri lise. 
sinden Tevfik Fikri, Zağrafyondan Vas 
fi Aziz, Eseyandan Ahmet Hamdi. 

lngJiz Kız Ortaya: Yardirektörlüğe 
Sen Benovadan Bedriye Mustafa Sen 
Mi~elden Lutfi. 

Bezezyan Liaesine: Sen Benovadan 
Enver, Yardirektörlüğe, Gümüşhane 

val:liğmden mütekait Ahmet, Fener 
Rumdan Ra~.~d Bayraktar, Doçent Ni
hat. 

Getron.agan Ermeni Liıeaine: Zağ
rafyondan Zaime Keskin, Zapyondan 
Emin Lami. 

Sen Jozef Erliek lise&İne: Heybeli 
adadan Sait . 

Sen JorJ Kız Ortaya: -Notr dan Dös-

yondan Mualla, Kadıköy Rum kızdan 
Ertem, Feriköy Jandarktan ve Sen Eli· 
:ı:abctten Suat Sait, yardircktörltiğc Al
man lisesinden Hüviyet Bekir • 

Eseyan Liseıine: Sen Jorj erkekten 
Ali Rıza, Zapyondan Bedia, Zapyondan 
Vedia., 
· Sen Jorj Erliek Liıesine: İtalyan 

kızdan Ragıp, İngiliz kızdan Müfid, 
Tarsivaridu Rum kızdan Repd, yardi
rektör erkek öğretmen okulundan Fey
zi Selen, sabık Ziraat Bankası Mi:ldüril 
Ahsen. • 

Alman Liaeaine: Musevi lisesinden · 
Fuat İhsan, Sen Jorj erkekten Hüseyin 
Sfret, yardirektörltiğe Kabataştan Be. 
sim, Zapyon lisesinden Necati. 

lngiliz erkek ortaya: Yardirektörlüğe 
Galatasaraydan Bekir, Feriköy Jan· 
darktan Hasan Rasim, Beyoğlu 11 inci-
den Mesude. 1 

Sen Mitcl Erkclc 1.nesine: Sen Jorj 
erkekten Kemal Emin. 

Zoğrafyondan Esat Mahmut, Zap • 
yondan Esat Lami. 

Sen Pülşeri Kız OrUtya: italyan Lt. 
sesinden Ali Nüzh~, yardirektörlüğe 

Cumhuriyetten Kariye, İngiliz kıı!dan 
Bedia. 

' Arnavutköy Amıcrikan Kız Kolleji
ne: Sen Jandarktan Katime. 

Robert Kolleje: İtalyan lisesinden 
ve Yuvakimyandan Mehmet Haıt.t Tan. 
rıkulu. 

Dil bayramı 
Şlşlf ha lke\inden: 
Dit bayramı mUnasebeUle 26 "YUll 1937 

. pazar günü saat 17 de halkevlm!zde Felsefe 
öğı'ctmcnl Hataylı Ahmet Faik TUrkmen ta. 
rn!ından (DllimizJn beşinci bayramı) adlı 
bir konferans verilecek, öğretmen Kenarı 
Raner manzumeler okuyaca.k ve bir de kon. 
ser ,•erllecekUr. Herkes gelebillr. 

• ., * 
Beyoğlu halk evinden: 
DU ba)Tamı mUnasebcUle 26 eyHU 937 pa. 

zar glinU saat 21 de evimtzln Tepeba§mdald 
binasında tören yapılacaktır. 

1 - T ören ev ba§kıı.nr Ekrem Turun bir 
söyle\•lle açılacaktır. 

2 - Evimiz dil, tarih ve edebiyat §Ubesl 
komite aza.!findan Semih Mllmlaz t.arafmda.o 
Güneş _ dil teori.si hakkında konferans veri
lecektir. 

3 - Törene herkes gelebilir. 

Kısa bfzmetlllerl 
davet 

EmlnönU yabancı aakerllk §Ubeslnden: 
EmlnönU, FaUh ve Eyüp mmtakalarmda 

ikamet eden yabancılardan lise mezunu olup 
daha yük.sek bir mektebe glrmlyen kısa hlz. 
metıı ve lam ehtlyetnamelllcrin yedek subay 
okuluna eyltll 937 nlhayeUne kadar sevklert 
lçln tekrar emir almmııtır. Bu gibi kısa hlz. 
mellllerin diploma ve ehllyetnamcleri ve yük 
sek mektebi terkedenlerln mektebi terkettll: 
lrine dair okullarmda.n alacakları vesalkle 
birlikte ~vkleri yapılmak üzere ııubcye mU. 
racaatleri ilA.n olunur. 

20 lira maaşla bir 
memur aranıyor 

!stanbul matbuat bürosu için yir.: 
mi lira asli maaşlı ingilizce veya a ·-nan 
ca konuşan bir bay veya bayan ;nemur 
alınacaktır. Bu şeraiti haiz olanların 
!stanbul vilayeti binası içindeki bil • 
ro merkezine mUracaatları. 

Bir hizmetçi kadın 
aranıyor 

Çocuksuz bir aile yanında ev biz • 
mctçiliği yapacak kimsesiz bir kadın 
aranıyor. Matbaamız veznesinde Bay 
Behrama müracaat. 

-
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AŞK 
insanın uzviyetini 

neden has ,.a yapar? 
Aşık olanlar derler ki ' ilğ zımızda bir 

lokma yemek b'le büyüyor, sevgiliyi 
dü§Ünmekten damarlarımız patlıyacak 

gibi oluyor, içimiz, bağrımız taş k~sil

cli !.,. 
Aşık olmıyanlar cevap verirler: ' 'Size 

kim dedi giklip gönlünüzü aşiftelere 

kaptırasrnız diye 1 Layıktır size; çcki
n:z cezanızı! .. ., 

Doktorlara soruyorsunuz, onlar da 
şu mütalealarda bulunurlar: 

"- Evet, her kalb ağrısı uzvi bir ma 
raz ifade etmez. Sevenlerin de kalbi tıp
kı hastalarınki gibi sızlar, ağnr, lüzu. 
mundan fazla atar, türlü türlü araz 
gösterir. Fakat bunlara aldırmamalıdIT. 
Herkesin başından gelip geçen şeyler
dir. Hatta kuvvetli bir aşk, hazım ci
hazı üzerinde müthi~ aksülameller ya -
par, hazım bozulur, iştiha kesilf.r, dil 
bjr kUIJ pas tutar. . 

Aııkın maneviyatı da bozuktur. Bil • 
tün dünyanın yükü omuzlanna binmiş

tir sanar kendint Vücut çabucak yo. 
rulur, renksizlik ba§lar. Velhasıl bizleri 
hile §A!lrtan türlü araz başgösterir.,, 

Atk da dahil olduğu halde şiddetli 
heyecanlan ~yle sıralamak kabildfr: 

Aşk 
Aıık, mukabele gördüğü zamanlar

~:!a ; kendini yedi kat göklerde uçuyo • 
rum sanır. Bütün lclii§ünceleıt. bir tarafa 
atm!J sevdiği kadından başka hiç bir 
§eye aldını etmez. Adeta ~arhoı gibi -
dir. Artık biç bir engelin a~ıka ümitsiz
lik vermesi r.rrikan dahilinde değildir. 
Çünkü &evdiğin!den mukabele görmek. 
tedir. Her ıey, blltün dÜT!ya sanki ona 
rlmolmu§tUr. 

Bütiln vücut ve me!kt1re çelik gibi 
kuvvetlidir. Bu ikisi lbu kadar metin o
lunca hayatta insan neye muvaffak ol
maz ki! 

Fakat, ~tık mukabele görmeyince; 
sanki kanı içten akryormut gibi, dima
~r ve vücudu yorgun, bitkin bir halde • 
dri. Bacaklarda kuvvetten eser yoktur. 
Sevdiğinizin son görütlinüzde söyledi
ği acı ııözler kulaklannızı hali çınlatıt· 
ken nefffiniz kesilecekmiş gibi tuhaf 
haller hissedersiniz. Şen kahkahalar a
tan genç, arnk dut yemiJ bülbül gı-'hi 

susmuıtur. Ağzını bıçak açmaz •. Sura. 
tından düıecck, bin parça olacak gibi
dir sanki! • 

Mukabele gôrmiyen aşık kalblerinin 
rontgen ile alınan resimleri, bu uzvun 
eekiz on santimetre daha büyüdüğünü 
de göstermektedir. 

Keder 
Kederlenmek de müthiş yorucu bir 

heyecandır. Cümlei asabiyeye yayılan 
bedbinl:k bütün bünyeyi sarsacak kadar 
kuvetlidir. Sempatik asap müthi! g~
gin bir haldedir. 

Kederli insanın ağlaması, asabi buh
raRa tutulması kadar tabii bir şey ola
maz. Vilvut yorgun ve bezgin bir hale 
gelir. Kan vücutta layıkiyle cevelAn e-

demedi~i için k: der'i insan çok çabuk 
yorulur ve en ufak bir ~yaen müteea
si: olur • 

l{ararsızlık 
İn~nlara vazifenin ayr:, temayülü -

nün <le başka bir yol gösterO.ıği zaman • 
la!1da hasıl olan karasızlık kadar fena 
b:X- şey yoktur. Kararsızlığın insanı 

kavgacı yaptığı gibi uyuşuk ttr hale 
getirdiği de vakiei:T. Tereddüt müthit 
bir derttir. 

Hasta türlü türlü ve te~hisi gayri ka· 
bil araz gösterir. Yegane çaresi vaziye
t i olduğu gibi ve her türlü hissiyattan 
ari olarak müta!ea ve hiç bir risse tabi 
olmadan karar vermektir. 

Korku 
Heyecanların en menhusu korkudur. 

Bazı insanlar korktukları ıeyi bildikleri 
halde, bazıları da neden korktuklannı 

bile bilmezler. 
N cr.ien korktuklanm bilenler daha 

mesutturlar. Çünkü bunlar bir derece. 
ye kadar kendilerini tedavi edebildik
leri halde neden korktuklanru bllrni
yenlerin hali yamandır. 

Onlara hiç ummadıkları bir ıey kor. 
ku verebildiği gibi, en korkulacak §ey
den de korkmaldıklan zamanlar olur. 
Korkudan mustarip olanlann da surat
ları aSTk, bat ve mideleri ağnhkhdır. 
Hiç gülmezler ve son derece mağmum 
halleri vardır. Bunlara ilaç kir etmez .. 
Tedavi kendi kmdileıindedir. 

Kibir 
Kibirli insan lda hastalık nevinden 

bir heyecan içinde yaııyor detJ\ektir. 
Kibirliler mücadeleci, hatta kavgacı 

olurlar. Bu hastalığı senelerin verdiği 
tecrübeden başka lir şey iyi edemez. 

Beıeri heyecanlann yukarıda saydı. 
ğunız bir kaçı iıte biz insanlar Uzerlnde 
bu gibi aksülameller husule getirmek
te ve böylece keyfimizi ve sıhhatimizi 
kaçırmaktadır. Şu halde bunlara tutul -
mamak için ne yapmalı, ne gibi tedbir. 
ler almalıyu;?. 

En kestıime tedbir, gizli emellerini
zi içiniZde ıaklamamak, bunları meyda
na vurarak açıkça mUnakaıa ve bir ka. 
rara bağlamakttr. Gizli düşünceler bet· 
liyen bir erkek, yahut bir kadrnın mesut 
olmasına imlran yoktur. Tahtelşuura: 
gizlenen tatrnin edlimedik emeller in -
sanlann maneviyatını kemiren dertle • 
ri.ndencfr. 

Dertle§mek kadar iyi bir deva yok
tur. Sevdiğiniz itimat ettiğiniz insan -
larla dertlc§mekte hiç bir mahzur yok. 
tur. Hatt! blr doktora bile bütün 'ha-
yat sırlarını anlatmak ve onun verece
ği tavsiyelere rr.ayet etmek çok fayijalt 
olabilir. 

Yok, bu tavsiyelere riayet etrnez de 
bütün heyecanlarınızı içinize akrtır ve 
gizli gizli, heyecanlarmmn kurbanı o. 
1arak yaprsanrz, ıunu iyi biliniz ki son 
radan fena halde Ji.şman olacaksınrzdır. 

• • 
l.tan bul Tramvay Şirketinden: 

Universite ve 
Yüksek Mektep 

Talebelerine 
i LAN 

. r~nzilatlı tarifeden iatifade etmek hakkını bahıeden ve . evvelce 
verılmıt ol'"-n 1936 - 1937 mektep senesine mahsus yefil kartlar 1937 
• 1938 aeneai için değiştirileceğinden, Üniversite ve Yüksek Mektep 
talebeleri 15 llkte§rin 1937 tarihin den ~vvel yeni kartlarını almak üze 
re Tramvay Şirketinin Galatada, Tünel arkasında, Söğüt sokağında 
Hareket Kalemine vesikaları ile birlikte gelmeleri ilan ollmur. 

-------~--------------------------------------------------------
DIRE.KTôRLOK 

Bil'umum motörlü nakil vasıtalarm·n 
mam.ılarr hakl:ında Da=.mi Encümence 
"Mn olunur. 

Tenbihi Beledi: 

saat yirm: dö: tten sonra korna ldahi çal -
ir.dar edilen tenbih aşağıya yazılmıştır. 

Otomobil ve kamyonların saat yirmi dörtten sonra koma dahi çalmaları ya -
saktır. Saat yirrr .. : dörtten güneş doğuncıya kadar seyrüsefer ve hareket yalnız 
ıpkla fdue cldilir. (B.) (6502) · -

Bugünkü 
radyo 

tSTA.."IJ'BUL: 
18 1k1nc1 TUrk tarih kurultaymm neşri 

(Kunılt.aym mUteaklp toplantı gUn ve saat 
len her toplantı ııonund& blldirllecektfr) 
18,30 p!Akla dans musikL!i, 19.30 kon!erana, 
Dr. Salim Ahmet (Maddi, manevt iyi ye~. 
mckllğimt:ı:e mani olan h&ller), 20 Cem&! ve 
a.r:m.C::a;ıları tarafından Türk musiki.si ve 
halk §:ırkıları, 2030 Ömer Rıza tarafından ıı.. 

rap~.a SÖJ Jev, 20,(5 Belma ve arkadqları ta. 
rafından Ttirk musikisi ve halk cıarkıları, 

(s.ı:ı.t ayarı ) , 21,15 tango ve caz orkestrası, 
22,15 ajana ve borsa haberleri ve erteşt gü. 
nün programı, 22,30 pllkla sololar, opera ve 
operet parçaları, 23 son. 
BÜKREŞ: 

19,05 orkeatr& konaeri, 20,10 gramofon, 
konferans, da.ns pllkları, 22,10 musiki, 22,s:i 
hava, haberler, spor, 22,50 kon.ser, 23.50 ha.. 
berler. 
LOSDRA: 

19,05 musiki, 20,05 org kon.seri, 20,215 kan.. 
§Ik yaym, 21,05 a~ık hava konııerf, 22,(5 ko. 
nu~ma, 23 orkestra ve §&n 23,30 dana orke3t 
raaı, lstfrahatlerde haberler hava ve aalre. 
PARlS: 

17,35 orkestra konseri, 19,35 gramofon ha 
berler, eğlenceli yayın, 21,35 operet y&ymı, 

23,35 h&berler, gramofon, h&va, 24,05 komedi 
ROllA: 

18,20 muııild, 18,155 kan§lk y&ym, 21,(:S ka 
rI§lk musiki, 22,05 opera yaymr, laUrahaL 
!erde haberler, en sonra dana mı:atklııl. 

TIY ATRVLAR: 

F.:RTUGRUL SADİ TEK 

Bu gece (Büyükdere) 
aile tiyatrosunda (Ax. 
tistler revüsü) ve Kılı. 

bık. 

lstanbul altıncı 
Noterliğinden : · 
Tepeba§uıd& 177 nwn&ralı Vlktorya apar. 

t.nna.nm UçUncU daire.sinde oturan Bohor 
kızı Ley!A B&rzel ile Kulediblnde KUçUi; 
Hendek sokak 27 numaralı apartmıanm 10 
numaramd& otur&n Nesim Avram oğlu laak 
Sevtlya bugün dairemde akdettikleri ve 
12002 numaralı mukavele ne aralarmd& fcra 
edecekleri evlenme ile birlikte m&lla.rmm su. 
reU idaresi hakkmd& mal ayrılığı uııutUnU 
tercih ve k&bul eylediklerlnl kararlqtnı:ıu1-
l&rdır. Keyfiyet talepleri daire.sinde Haber 
gazeteııl lle UAn edilir. 

latanbul UçUncU icra memurluğtınlan: 
Mukaddema Beyotlıında Tepebqmda Bo.. 

ıullno apartmıa.nmm 5 No. 1ı daireslnde mu. 
kim lkeu b!Wıa.re Vlyanaya gidip me&ktU' 
auabaldekl !kametgAhı meçhtu bulunan Pe. 
rlkll Grlgoryadbe. 
Nunıllahm tatanbul ~tinci noterllfinden 

muııadd&k 1-1-937 tarih ve 227 No. kira 
mukavelenamemne fat.inAdan phmııza kira. 
l&ml§ olduğu lıfahmutpapd& Abut Ef. HL 
nmda 10 numaralı dUkklna &it ve bermuclbl 
mukavelename tediyesi lAzmı gelen 1 k!nu. 
nuaanl 937 ilA. 30 hulran 937 tarlhlne kad&r 
f§leml§ kira bedelinden elll lira ile tcıllyecek 
diğer aylıkların ma. mas&rif temini için borç 
Jar kanunlle icra ve l!IA.a kanununun bıı hu. 
ııusa. mütedair mev&dma tev!kan yukarıda 

nuı.halll yazılı mecur dahilinde mevcut emv& 
linlz Uzerinde hapis hakkı iııtım&ll talep ed.11 
ml§ olmakla olveçhlle muamele it& kıtmarak 
bunu mUteaklp ve tara!mIZ& tebliği muktezi 
Meme emri lkametglhı hazrranrzm meçhu. 
llyetl hMCblle tebliğ kılmanuyara.k bu babta 
ki tebllg&tı IUlmenln otuz gUn mUddeUe tll. 
nen tebliği.ne icra b!klmllğlnce karar verıı. 
mi§ olduğundan tarihf il&.nd&n tUba.ren mez 
kClr mUddet urtmd& ve 937/ 1206 doııya nu. 
rnuulle borcunuzu vermediğlnlz ve tcranm 
tehirini m!lstelz.lm §l!ahl \·eyahut tahriri o. 
larnk bir ltlr&Zı kanunide bulunmadığlnız 
takdirde müddeti mezkQrenln hitamını mUte 
ak1p cebri !er& ııuretlle llzımgelen muamele. 
ye devam olunacağı ma!Qmunu:ı: olmak ve 
bu husustaki ödeme emrinin ta.rafınıza teh. 
Uğl makamına kaim bulunmak U:ı:ere keyfi. 
yet lllnen tebliğ olunur. 

Sultanahmed 3 üncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

lstanbulda Çakmakçılarda Şerifpa~a 

hanında 2 ve 3 numarada elbiseci Moi.: 
Beselal tarafından Eski§ehirde Osman· 
1ı Bankası civarında elbiseci Şükrü Ba· 
bur ve Adapazarı Türk Ticaret Bankası 
Eskitehir ıubesi aleyhlerine açıJan 

91285 • 378 numaralı 8 - 7 - 937 tari
rihinde Şükr:i Baburun alnuı olduğu 

200 liralık ~ek her nasılsa ziyaa uğradı· 
ğından bu defa Eskişehir §Ubesinden su 
reti alınarak 11 - 6 - 937 tarihinde em· 
rine tediyesi bildirilmi§ ise de aslınm 
ziyaa uğraması hasebiyle çekin iptali 

· talep ve dava edilmi!f olmasına bina:n 
yapılan muhakeme ve duru§mada key(:. 
yeti ziyaın 45 gün zarfında mezkur çe 
kin bankaya ibraz etmelerine ibraz edil· 
mediği halde bu müddetin hitamında tıt 
nedin iptaline karar verileceği ve bir 
hafta fasıla ile üç defa resmt ve gayri 
resmi gazetelerde i1an olunmasına karat 
verildiği ilanen tebliğ olunur. 

·--·- · (9755) 

l5 mor; - 1937 ~ 

m"eunıı 

lstanbul Sıhhi 
ve Eksiltme Komisyonundan: ,sıJ' 

İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi için alınacak 1000 adet kuket 
eksiltmeye konmuıtur. . 1Uğll 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunl:ia İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdilr ~t· 
binasındaki komisyonda 29-9-1937 çarıamba günü saat 14,30 da yapı~ 

2 - Muhammen fiat: Bir adet kasket i~in 115 kuru§tut. 
3 - Muvakkat garanti: 86 lira 25 kuruıtur • pı~ 

4 - lııtek!r.ler §Clrtname ve nümuneyi hergtin Çemberlita§ civannda F\l3t 
türbesi karııarnda Leyli Tıp Talebe yur dtt merkezinde göre'bilirler. ııııcl4 

5 - İsteklilerin cari &eneye ait Ticaret Odası vesikur, 249c-Q eayılr }c.atl p1J• 
yazıh belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya Banka ınet<t" 
riyle birlikte belli gün ve :ıaatte Komisyona gelmeleri. (6094) _..,/ 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Baladiz; - Burdur hattı .=Jıtiyacı için 9-9-193 7 tarihind.: munata&IJC ~ 

konulan otuz bin metre mikap balasta talip zuhur etmediğinden meıktlr 
lastlar kapalı zarf usuliyle yeniien münakasaya konulmu§tur • etre 

2 - A • Bu balastların muhammen bodeli 13.500 liradan ibaret ıo.oOO tı1 
mikabı Bo:ı:anönü istasyonu civarındaki ta1 ocağından. ıııc"' 

B - Muhammen bedeli 12500 1iradan ibaret olan 10.000 metre mikabı J<ar 
yu istasyonu civanndaki taı ocağından. 

-ıJ>ibJ11" 
C - Muhammen bedeli 11000 liradan ibaret olan diğer 10.0.00 metre rw sooO 

dan 5000 metre mikabı Baladiz: Burdur hattının tarafeyninden toplama ve 
metre mikabı da ocak ba.l~stı olar~:: verilecekt:r . ıııt 

3 - Eksiltme 4-10-1937 tarihinde saat on be§te vekaletimiz dernıı1° 
inta:ıt dairesindek.: münakasa komisyonu odasında yapılacaktır 

4 - Muvakkat te-r.1:nat 277 5 liradır. ıs5 
5 - Münakasa şartnamesi, mukavele projesi ve diğer münakasa ,.vrakt 

1 kuruı mukabilinde demiryollar inşaat da:resinden verilmektedir • :ııalt 
6 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lu arttırma ve eksiltr.ıe ve siııe 

7 ,erıe . kanunu mucibince ibrazına m~cbur olduk'an evrak ve vesikalarla 93 ıctif'ııl 
ait olmak üzere vekatctim:.zde·ı vcrilmig müteahhitlik vesikasını ve f at tc 1931 
havi zarflarını mezkur kanunun tarifatı dc-fresinde hazırlıyarak 4-lO~!C • 
tarihinde ııant dörde kadar inşaat arttırma, eksiltme ve ihale komisyonu1'18 

buz mukabilinde vermeleri lbrmdır. (6209) ~ 

Müesseseler Arttır111~ 
Komisyonundan: jıııstl 

lstanbul Sıhhi 
ve Eksiltme 

İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi için ( 1000) takım elbisenin 
kapalı zarfla eksiltmeye koıunuştur. ··dtırliiğ~ 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve t~timai Muavenet Mu ı.ııt• 
binasındaki komisyonda 29-9-1937 çar~mba günü saat {15) de yapıtacıı 

2 - Muhammen fiyatı bir takım elbise isin (900) kurnJtur • 
3 - Muvakkat garanti: (67 5) liradır. li 1'11' 
4 - lstek1rter ~rtname ve nümuneyi her gün Çemberlitaş eivannd.a Le>' 

Talebe yurdu merkezinde görebilirler. cı:ğC: 
5 - iateklilerin cart aencye ait Ticaret Odası vesikau, şartnamede yaııh ar~J 

vesaik, (2490) sayılı kanunda yazılı bele eler ve bu tie yeter muvakkat gti11de" 
makbuz veya banka mektuplariyle birlikte teklif mektuplarını eksiltme saa 
b:t sa.at evvel komisyona vermeleri. (609 5) 

• 
lstanbul Telefon Direktörlüğünde~Ş'~ 

4000 adet Ankara telefon rehberi ha.at rılmak üzeredir. Memleket iç ~e l'~oP'' 
tevzi oluna:ak bu rehbetıin iş adamları ve ticarethaneler için kuvvetli bır 

ğanda vasıtası olacağım izahtan müıtağ ni görürüm. jta?ı't 
tlan ıcraiti İstanbul Telefon rehberin in aynidir. Kayıd muamelesi ve lcfo!l ~· 

almak için Müdüriyet Abonman Da' res: nr. biuat veya (02) No. raya_ te eıi (çı.ıı 
dilmek suretile müracaat lazımdır. Reb ber kısa bir zamanda tab·a· verıleC6491). ,:ıtical buyurulmasrru rica d:ierim. ·· • •·• · · Mü diri yet ( 
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T>ARDAYANTN KTZ\ Ht 

söylemesi kolay. Buraya o kadar da s.- 1 

lııınuştım ki. Başka. yere gi..dersem ta. 
nımadığmı insanlar arasında fena hal. 
de sıkılacağım. Şurada da nekadar ra 

. hattım. Benim yaşımda bir adam ra
hatından fedakarlık edebilir mi? 

Valver, şövalyenin gittikı:e kızmak. 
ta olduğunu görüyordu. O bu evıien 
çıkmak istemiyordu. Valver dedi ki: 

- Mösyö, şurasını da unutmamalı 

ki, nereye gidecek olursak, madam Fa 
usta ve !Konçini bizi bulacaklardır. O 
halde kendimizi yormaktan, üzülmek. 
ten ne çıkar? 

Pardayan birdenbire sakinleşti: 
- Dediğiniz gayet doğrudur • de. 

di - Binaenaleyh ben burada kalaca
ğım. Ne olursa olsun bakalım. 

Valver de gülerek ila,·e etti: 
- O halde ben de ahşmış olduğum 

Konsuneri'deki evimde kalacağ1m. 
Hem, müsade ederseniz hemen şimdi 
gideceğim. 

- Neye tel{Lş ediyorsunuz? Yemek. 
ten sonra Fonteroza gidecek değil miy 
d!!.? 

- Ben de onun içln evime gitmek 
istiyorum ya. Dün hayvanımı Ko,çi. 
ninln evinde bıraktım. Bu hayvanı 
çok severim. Şimdi nerededir bilmiyo. 
rum. Belki de Liondor ahırına ker.di 
kendine dönmüştür. Gid p bir baVll
yım 

- Haydi gidiniz, fakat böyle sıl;ıh. 
sız olarak sokağa çıkmak doğru de -
ğıldir. 

Valver kayıtsızlıkla dedi ki: 
- Aman efendim. Konsuneri St. ka. 

ğı o kadar yakın ki, silüı filan aım .ya 

lüzum yok. 
Pardayan ısrar etti: 
- Ne olursa olsun, !sterse b~~ . on 

adımlık mesafede olsun, Kon;ini ve 
Faustayı unutmamak llzımdır, 

Şövalye derhal içerki oda.ya g:rdl 
ve bir dakika sonra. elinde uzun bir 
kılıçla geri döndü ve kılıcı delikanlıya. 
uzatarak: 

- Bunu alınız • dedi •• 
Valver teşekkür ederek kılıcı beline 

taktı ve arkasında Landri olduğu :ıa1. 
de sokağa fırladı. O çıkar çıkmaz §Ö

valye Eskargas ile Grengaya IU emri 
\·erdi: 

- Onu takib ediniz ve dikkatli olu
nuz. 

Onlar da delikanlının arkasından 

ııokağa çıktılar Valveri uzaktan taki
be ba.§laddar. Yarım saat sonra Pas. 
partu oteline döndü. Pardayanm kı:>rk 
tuğu başına gelmemiş, delikanlıya :r.iç 
kimse taarruz etmemişti. Kralın he • 
diye ettiği sadık beygir de ahırına 
gelmişti. Valver onu yerinde buldu. Ye 
mekten sonra Pardayan, Valver ve üç 
sadık adamları atlarına binerek yola. 
koyuldular. Valver birkaç adım atm_ 
ca Landri. Grengay ve Eskargasın da 
onlarla beraber geldiğini farkt.tti. 
Hayretle Pardayana sordu: 

- Bunlar da benimle beraber mi ~e 
lecekler? 

- Neden gelmesinler, başka i~leri 

yok ki. 
- Hem <'le tepeden tırnağa kadar 

s 'l!hlanmışlar. Bu ne? Benim yerim
de d~ tab1ncalar var, otele geldi~im 
ı:ı.man bunlar yoktu. Aman mö3yö, 
yoksa muharebeye mi gidiyoruz? 

P::dayan soğukkanlılıkla cevab ver 
d: 

- Ha·; ı • muharebeye filln gidN·e
ğimiz yok. Fontenroza. kadar gidı-rt>k 
torunumun orada olup olmadtğınr gö. 
receğiz, işte o kadar ... 

- Ne diyorsunuz mösyö, buntı'l t.. 
çin b:ı kadar silahlanmağa lüzum var 
mı? Siz nekadar deği§Illipiniz? 
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man sizi ııerbest bırakacağız. O ana 
kadar sizin imdat istiyebileceğiniz in
sanlara rashyabiliriz. Şunu size söyli
yeyim ki, eğer bir şey söyler, hattiı. 

göz filan ederseniz, derhal boğazınız 
kesilecektir. 

Konçini bunlara cevab veremedi, 
yalnız dişlerini gıcırdatıyordu. Parda.. 
yan ile Valver önde, Konçlni de sağ
da Eskargas solunda Grengay olduğu 
halde onların arkasındaydılar. Landri 
ise en arkadan gelmekteydi. Rasi ka
pısına kadar hiçbir şey konuşmadan 
yürüdUJer. Nihayet Konçini dedi ki: 

- Artık serbestim, değil mi? 
Pardayan kısaca cevab verdi: 
- Biraz daha. 
Kapının altından ge<;erken de yine 

Pardayan: 
- Dikkat - dedi .• 
Hepsi yUzlerini mantolarının yakası 

içine &akladılar. Ve böylece kapıdan 
~eçtiler. Muhafızların hiçbirisi geçen 
bu altı kişiden birinin esir vaziyetin
de olduğunu ve onun da kraliçenin ne
dimi. saltanatın astl hakimi bulunan 
adam olduğunu anlıyamadı. 

Kafile Üniversite caddesini geçti, 
küçük köprüye vardı. Orada Şatole 

zindanı önünde durdular. Pardayan 
amirane tavrını takınmıştı. Konçini.ye 
hitaben: 

- Haydi Konç ini • dedi • Artık ~. 
bestsiniz. 

Efendilerinin bu sözü Uzerine Es
kargas He Grongay Mareşalı bıraktı
lar. İkisi de bundan dolayı kederlen.. 
tnişlerdi. Konçini serbest kalınca bil. 
yü!t ibr nefes aldıktan sonra Pardaya. 
na yaklaştı, tehdid eder bir tarzda de 
di ki: 

- Galibiyet şimdi sizdedir. Fakat 
ı:unıı biliniz ki, bf'nim de sıram gele
cektir. Bunu unutmıyacağımı bilrisi. 

niz. Bundan sonra aramtzda ölesiye 
bir kavga ba.§lıyacaktır. 

Pardayan dıı. .;ert bir sesle cevab 
Verdi: 

- Ben de öyle düşünüyorum. 
- Dikkat ediniz, elime düşmeyiniz. 

Size şunu söyliyeyim ki, ben elime geç 
tiğiniz anda sizi sağ bırakmıyacağ ~n. 

Pardayan bu son sözler üzerine Ma.. 
reşala daha ziyade sokuldu ve baka.. 
ret edici bir tavırla: 

- Konçini ! - dedi - Sergüzeşt colu 
hayatımda sizden daha çok belalılar
la uğr~tım. Hepsi öldü. Bunların hep 
sini de ben öldürmedim. Fakat bu;ün 
kimse kalmadı. Bak, ben allabs. şUkür 
hala sağ ve salimim. Kuvveti yerinde 
bir adamım. Vakıa biraz ihtiyarladım. 
Şakaklarım ağardı. Belim de bUküidU. 
Hatta kuvvetim de eskisi kadar de
ğil ama, hala sızin hakkınızdan gele
bilecek kudretteyim. 

Konçini, elinize geçecek olursam 
bana merhamet etmiyeceğinlzi söylü
yorsunuz. Bu sözünüzün doğru oldu
ğuna eminim: zaten aksini söylemiş 
olsaydmız inanmazdım. Şimdi ise siz 
benim elimdesiniz. Bir yumrukta sizi 
bir saman çöpü gibi ezmem k~hil. 
Belki de böyle yapsam daha iyi ola
cak. Çünkü siz muzır bir mahlıik~u
nuz Konçini. Halbuki bunu yapmıya • 
cağım, sizi affediyorum. 

Pardayan birdenbire doğruldu. gi.~z.. 
terinden alevler fı§kıracakmış gib.y _ 
di. Elini uzatarak ve müthiş surl'tte 
hakaret edici bir ifadeyle: 

- Gidiniz Konçini • dedi • Gidini:ı. 
s:zi zararlı bir kurd ezer gıbi ezme'< 
elinde bulunan ı;övalye dö Pardayan 
dedikleri yersiz yurdsu:ı. paras1z be. 
?"if s1na öyle h<> lrnret rdi~r~r !:i, l::.!:,!b 
bir mareşal, bir marki olduğun, yarın 
da belki bir kral olacağın halde sana 
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wrmıya dahi tenezzül etmiyor. Sade. 
ce affediyor. Anladın mı Konçini? Se. 
ni aff ediyonım. 

Konçini, üurine bir tokat ve tekme 
yağmuru gibi gelen bu sözlerden dola. 
yı iğildi, başı önUnae olduğu halde 
geriye döndü, bir hayli U7.8.klaşhğı 
halde arkasından Pardayilnın: 

- Affediyorum ... Anladınız mı? Af 
fediyorum ..• 

Dediğini işitiyordu. 

Mareşal gecenin karanlığında kay. 
bolduktan sonra Pardayan Valvcrin 
kolundan tutarak dedi ki: 

- Haydi, evime gidelim de yemek 
yiyelim. Biliyorsun ya, büyUk Paspar. 
tu otelinde oturuyorum. Orada kimse. 
nin dinlemesine imkan olmadan konu. 
§abiliriz. 

- Çok iyi olur mösyö. Zaten bu mü. 
r.adelede yemek yemeye vırkit olm:ı _ 
mıştı. açlıktan da ölilyorum. 

- Evet, yemek zamanı çoktan geç. 
ti. Bak yat boruları bile çalıyor. 

xxxx 
KONÇİNİDEN FAUSTAYA 

Yarım saat sonra beşi de Pardaya. 
nm oda~ında soğuk yemekler ve şarap 
şişeleriyle dolu bir masada bUyük bir 
iştiha ile yemeklerini yediler. Bu es. 
nıtda Vatver Konçininin küçük evinde 
geçen hadiseleri anlatıyordu. NişanJı. 
sınıı: Mari dö Mediçi ile Konçin1nin 
kızı o!.foğunu da söylemişti. Fakat bu 
havfldis ;övalye için yeni bir şey de. 
ğil ii. 

Vain"r kızın ismini yeni öğren.niş. 
ti. Sevinçle bağırıyordu: 

- tı'lorans ... fsntl Florans ha. Rıın. 
ı1., .. "!ıha ~zel bir isim akla gelebilir 
~t? 

Parday.ın delikanlının bu sözlerine 

ciddiyetini bozmıyarak cevab verOi: 
- İnsana sevgilisinin ismi, dünya.. 

nın en gfuıel ismi gibi gözükür. 
- Yarından itibaren onu aramıya 

başlamalıyım. Babasının kızcağızı ne 
yaptığını öğrenmek isterim. Ne yazık 
ki babası Konçini, bu yüroen ondan 
bile, sevdiğim kızdan bile şüphe edi. 
yorum. 

- Onu Luvr sarayına götürdükle. 
rini si.7.e haber verebilirim. 

- Nereden biliyorsunuz? 
- Yolda gelirken rasladığımız kra. 

liçenin arabasında madam Dankrm ya 
nmda, annesinin karşısında oturmak. 
taydı. 

Valver telişh telişlı sordu: 
- Acaba onu ne yapacaklar? 
- Şimdilik hiçbir korku ok. Bir 

karar verebilmek için bir hayli konu. 
şacaklardır. Annesi omt eli altında 

bulundurmak istiyordur. Şu muhak. 
kak ki, Floransmız birkaç gün içinde 
hiçbir tehlikeye maruz değildir. Son. 
rası için de biz bir şeyler yapacağız. 

- Onu kurtaracağız, değil mi rnös. 
yö? 

- Şüphesiz. 
Pardayan sözlerini tam bir ciddi. 

yetle söylemişti. Valver <lostunun ağ. 
zından bunları işittikten sonra rahat. 
laştı. Bundan sonra aklına birdenbire 
Luiz geldi. 

- Ya küçük Luiz • dedi • Bakın, 
biz onu unuttuk. Ah mösyö, eğer be
nim kabahatim neticesinde onun başı. 
na bir felaket gelirse ölünceye kadar 
rahat edemiyeceğim. 

- Ne olduğunu zannediyonıunıJz? 
- Konçiniye hiç emniyet edilebilir 

mi? 
- Öyle ama, Konçini bu defa c;o. 

cuğu madam Perine teslim etti. 
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• Valver hayrette kalmıştı: \ 
- Bunu da nereden biliyorsunuz? 

• diye sordu • 
Pardayan §arabını içti, dilini de 

memnuniyetle şapırdattıktan sonra: 
- Düşünsenize. Konçini vakıa kötü 

bir heriftir ama, keyfi için onu öldü. 
recek kadar deli değildir. Bugün bu ço 
cuğa hiçbir ihtiyacı yoktur. Onu ne 
yapsın? Başına bela mı alsın? O da 
böyle düşünerek küçüğü Perine fode 
etmiştir. 

- Evet, bu çok doğru. Bunu kabul 
ediyorum. Fakat nasıl olup da Perinin 
gelip çocuğu istediğini anlıyamıyo. 

rum. 

- Ha, onu da ben anlatayım. Siz 
gittikten sonra, bir hayli bekledim. 
Nihayet Faustanın bir dolabına duş -
meniz ihtimalini düşünerek korktum. 
Çünkü madam Fausta cenablan insa
nı kolay kolay affetmez. Bunun ıçin 
sizi aramıya başladım . Grengay sizin 
evde bir köylü kadının mevcut oldu • ı 
ğunu ve sizinle görüştüğünü söyledi. 1 

Hemen gidip kendisini buldum. Kendi. 
mi tanıttım. Bu kadın her şeyi bana 
anlattı ve çocuğu almadan Kase soka. 
ğından çıkmıyacağını da söyledi. Hal. 
buki ben Kase sokagına geldiğim .za. 
man ne bu köylü kadın, ne de arabası 
orada yoktu. Bundan anladığıma gö • 
re. Perin çocuğu almış olacak. Bunu 
kat'i olarak öğrenmek için yarın Fon. 
tenroza gideriz olmaz mı? Ben de he. 
nüz tanımadığım şu torunumu bir gö. 
rürüm. 

Yemek geceyarısma kadar siirdü. 
Yemeğin uzun sHrmesine Pardayan 
sebebiyet veriyordu. Bu da \~lverin 
gccevi Paspartu otelinde geçirmesi i. 
<;indi. 

Pardayan, delikanlının Konsuneri 
sokağındaki evine giderse başına bir 1 

iş açılmaınndan çekiniyordu. Şövalye 
arzusunda muvaffak olmuetu. Valver
le Landri o geceyi otelin bir odasında. 
geçirdiler. 

Ertesi sabah delikanlı evine gitmek 
istedi. Pardayan razı olmuyordu. VaL 
"·er hayretle sordu: 

- Fakat bu düşüncenizden bir şey 
anlamıyorum mösyö. Ben artık Kon.. 
çininin rakibi değilim ki, mahvıma 

çalışsın. O, şimdi sevdiğim kızın ba
basıdır. O halde benimle uğraşması -
na sebeb yoktur. Floran.sın babası ol
duğunu anladıktan sonra. vaziyetin de 
ğiştiğini zannediyorum. 

Pardayan güldü: 

- Çocuk ... - dedi • Evet, Konçini ile 
artık rakip değilsiniz. Fakat emin ol 
ki, o seni affetmez. Buna da sebeb, 
kızının doğumu sırnnı biliyorsun. Şu
na emin -01 ki, dün muvaffak olama.. 
dığı işi bugünlerde tekrarlıyacaktır. 

- Evet, bu sözleriniz gayet doğru
dur. 

- Bundan başka bir tehlike daha 
var: o da madam Faustadır. Bu kadın 
da nerede oturduğunuzu biliyor. 

- Fakat mösyö, şu halde sizin de 
ev değiştirmeniz lazımgelmiyecek nıi? 

- Benim mi, niçin? 
- Madam Fausta, sizin burada o-

turduğunuzu bilmiyor mu? !stediği 
zaman buraya hücum edemez mi'? 

- Evet, bu da çok doğru. 
Pardayan odada dola.şmıya başla -

dı. Hem yürüyor, hem de şöylece söY 
lcniyordu: 

- Vay canına, evet Fausta burad~ 
oturduğumu bilir. Eğer henüz bilmı.
yorsa pek yakında öğrenecektir. 

Hay Allah cezasını versin. Ben de 
burada emniyette değilim, demektir. 
O halde buradan çıkmak Jazımgel0cek. 
Burasını bırakmak lazım. Fakat bunu 
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An karada 
\~ktep kitapları 
(&I\ 1 

~itab evi Bütür mektep kitab· 
ltı A • 

t,ı <"ı.nkarada satış yeri.dır. 

kr~kiltrcp krrtasiy ~ çeşitleri en mü sa 
la temin edilir . Tel: 3317 

br. Ihsan Sami --

~AKTERİYOLO JI ı 
LABORATUVARI 

~~ kan tahliUitr, Frl'ngi noktai 1 
~dan (Wasscrman ve Kalın 
\ !, Uııerl) Kan küreyvatı sayılms.
~ıto ve sıtma hastalıkları teşhisi, ( 

t• balgam, cerahat, kazurat \'e 
\ ~hliıatı ültarmikroskopi, kau. 
~. şeker, Klorür kollesterin 
<tarlarının tayin1. Dh·anyolu 

~ No. 113 Tel.: 20981 

L.ı Kimyager 

ııüsameddin 
~.~a .... 'd "ll ~ ı rar tahlili 100 kuruştur. 

fılllurn tahlilat. Eminönü Emlak 
~ ~l'tam Bankası kar§ısında İzzet 
~nr. 
~--·_..... 

~'r LMACA 
~.tl.t!n Yediye kadar sırayla g:den 

111 
ÖnUnc hangi rakamı ilave et-

~·ıı· ı;ı; ki, dokuzun misillerinden bL 
~~rbctt' ğiniz zamanda elde edc
~~o netice hep ayni adetlerden 
ı:~llnlsun. 

-.iye bir elektrik feneri, ikinci 
~ll"U " "' Y" esanslar ve ayrıca iki yüz •e ..... 

"
1Uhtelif hediyeler. -- H-AlfE-R 
ÇOCUK SA YF AS ı 
Bilmec~ kuponu 
25 EYLÜL - 1937 --

biri . - - .. 

TOrklyedekl Hataylılara filo 

Dahiliye Vekaletinden: • 

Resimli hakiki bir vak'a ..... 

Genç ve. Taze 
Görünmenin yeni ve kolay usulü 

Saat C5 da yorucu Saat 6,45 de bu Saat 7 de §ayam 
bir meıguliyetten yeni ve sihrimiz hayret bir tenle 

ıonra, buruıuk ve "4 te bir,, pudrayı 
bir yüzil kullandı. Bir mik· yorgun 

vardı. 
na tisin iğneleri 
cezbettiği gibi clld 

Bu yeni pudranm için ıon derece ya· 
son derece yapııma pııma hassasına ma· 
haasaımı veren fev· lik gayet ince bir 

kal~de inceliği adeti pudradır ..... 
yUzUnde gayrimer'idir. En saml· 
mt doıtlannu: bile gayanı hayret 
teninizin, tabit gtizellikten müte-
vellit olmadığına kail olamıya· 

genç ve terütaze 
görünüyordu. 

Yüz ve burnun par
laklığı tamamen zail 
olmuş, hattll bütün si
yah benler kaybolmuJ
tur. Bir defa pudra
lanmak kilidir. Çün-
kU bu pudra cildini% 
için kuvvetli bir ya
pııma hassasına ma-· 
liktir. 

caktır. Dııanda, yağmurda ve yUzde leke ve tabaka te§İçil et· 
mez. Tokaton pudrasınr, citciinlı-

de ıon derece yapııma hassasını 

tJnC1te veya deniz banyosunda 
ve yahud tenis maçlarında, içeride 
sıcak salonda dansta daima cazib 
ıüzellikte bir tene malik olabilir· veren ve fevkalade in~e olan bu 

sihrimiz ••4 te bir,, pudrayı kt?l· siniz. 
Bu pudra, ne sudan, ne de ter· 

den kat'iyyen mUteeısir olmaz ve 
lanmız. N.eticeaindcn ıon derece 
memnun kalacakaıruz. 

1 Binlerce Tokalon mü~terisinden müessesemize mektup yazan· 
ların müşahedeleri kendiliğinden gelen en liymetli delillerdir: 

(Tokalon Terem ve pudrolannı lı:ullanmaya başladığım giin· 

denberi cildim kendi krem ve pudrasını buldu) 
Beylerbey .••• K. caddeJL .... Mu 

( Kremlerini::in bir haf ta zarfında cildimde gfütermi~ oldu
ğu iyi tesirden mütevellid memnuniyetimi isim ve adresimle 
uan etmenizi rica ederim.) 

Bebek •.• lb •. So .•• No. 11 Ra ••• 
.Mektupların asılları dosyalarnmzda saklıdır • 

1 

Sancak araz~ııi dahilinde doğmuş olanlarla, babaları Sancak . a.razisi dahilinde ::::;:::::::::::::::::::::::::::-.::===:::::::::: ZAY! _ Eyüp ne UnkApanı araamda iki 
doğmuı olup da, Sancak statüsüniin mer'iyete gireceği 29 Tcşnnısani 1937 tari- :ıl M 1 n saplı &1yah bir çanta içinde 17 lira para 11• 
hinde 21 den aşağı yaşta bulunan !<imse ler, bu statünün 12 inci maddesi ahkamr .. eccan muayene • emllk kAğıUanm zayi olınu§tur.Bulanm için 

muc~bincc. Sancak vatandaşlığını iktisapedcbileceklcrdir. Bu şartlar: haiz olanlar· ı OPtaer:e~be günleri saat 
2
Pden G • kadar 1 deki para kendlıılne kalmak Uz6re insaniyet 

. S k t -..ı 1 w 'k . k · · 1 . 9 T · · · 1 37 d r koy Taşbasamak alangada 25 namma evrakı bu adreae göndermesini rica aan anca va aı""B§ ıgını ı tısap etme ıstıyen erın 2 eşnnısanı 9 en · 
· ·b s w ·d b'l kl · T 1 ( 3486) 6329 ) ! numarada Doktor Mümtaz Gürsoy ederim .. 
ıtı aren ancaga gı e : ece erı ı an o unur. , 1 f k' 1 . ed Aksaray: Muratpata. tütüncü sokak 1 

11 a ır en parasız muaye~ er. 
: A~ 
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16 HABER - J\ICşam postası 

SARAÇHANE BAŞINDA H ORHOR CADDESiNDE 

Erkekler kısmı Münir Paşa konağında - Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yeni yapılan binada 

L" 1 eri • 
1 a 

Ana . llk • orta lise kısımlarını h:ıvidır. Fen ve edebiyat kollan vardır. llk sınıflard:ı.n itibaren ecnebi lisaııı 
mecburid r. Münirpaşa koııağı erkekler kısmınrı. U:.inirpa~a konağı karşısında leyli bir füeye lazım olan bütün 
müştemilatı havi bliyük bahc;eli yt!ni yap·bn bina.da kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kı~mında ted· 
r isat tamamiyle ayndır Nehari talebeden arzu ~denler mektebin hususi otobüsiyle naklolunurlar. Kay:d muame· 
lesine başlanm ıştır. Hergün sabah, saatlO dan akşam 5 e kaflar müracaat kabul olunur. Telefon : 20530. 

m:lg",li:li&A '*WRP Mi 

-~ ... ,.r. .... "·'·~··-· - .. ,.llo•"'•". • Eski Feyz:atı 

Yatılı B O G A Z İ Ç İ L İ S E L E R İ 
Kız ve erk~kler içıı, ayrı hölüklerde: Ana - Ilk - Orta - Lise sınıfl:ı.rı 

İlk kısıdan it i'!:> ı ren yabancı diller 

Yatı:.:zz 

I'alebe lmydı için her gün m~k lebe müracaat edilebilir. lsteeynler~ tepe müracaat edilebilir. isteyenlere 

~ ---------
Arnavutköy Tramvay caddesi: Ç~tte Saraylar. Teı.. fon - 36.210 EH '* 
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-C E i Kız 
E r 1<ek 

I:ıtanbul'un en eıski ve ciddi özel okulu ·!ur. Leyli ha}·atı için bina. çok müsaittir. Y:ı va · İlk • Orta kısıml:ı.ra her gün 

talebe kayıt olunur. Talim heyeti Jcf;<..rli öğretmenlerden mürekkepti r. İlk hsımda da ecnebi Jic;~nı vardır. 
Pek valc.r, zamanda otc•irn:>'rr okulun önünden geçecektir. Beşıktdş: Yıldız Tel. 4 2232 

.... . " ' . . " -

Kız- Erkek uc CL iS LE i Or ta-Lise 

(Eski : i N K 1 L A B) 

Kuranı, Dlrekt6rü : IN'E7r&=»Dcğj0tYJ HaıniiHdlD l\:DDlklYımerro 
Hesmi Okull::ra muadeleti tasdiklidir. Kayıt için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere 

mufassal tarifname gönderilir. Çarşıkapı, Tiyatro caddesi. 'fe!efon : 20019 
• "' • • i • .... • • 

, 5 dokıl{<ı · fvvf!/ ... 
~ . . . ... '\ . . . .·· .. 

B:r Gripin almadan evvel ... 

lş brabın ve a§rınm en 

l şlc!deU s inJ en kolay, 
en çabuk ve en ucuz 
I geçirmenin çaresi b:r 
kaşe GIRiPJN almaktır. 
Midey lrozma2, böl?
reklerl ve ka .bl yormaz 

Akbktaıı beş dakika 80'/tra ..• 

Ucuz - Tesirli - Zarars't 

altnaoıl ı ( __...... 

s% 
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lcabında günde 3 kaşe 
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1 GUNDUZLÜ I 1 En müşkülpesent mÜ§~~ri m~m~!!~~~!.ffa Hasan Feb~~ 
1 

Kız ve erkek öğreniciler ic;in yanyana ve g'3nlş bahçeli iki binada ayrı YATI teokilA.tı vl\I'dtr. Fransızca., Almanca, lngillzce kur- lf oğlu FİKRİ ÜSTÜNDAL bu defa LONDRA ve P ARİS terzi mektepler e-
!nrma dokuz yn§mdan ba§lryar&k bUtUn ~ğTenkıler iotirak edebilirler. Okul hcrgün saa~ 10-17 arasında ac;ıktır. 

1 
den B1RL.~C1L1KLE diploma alarak pederinin halefi olarak firı:naY1 Y - -------------------------------------'--------- niden kullanmağa başlamıştır. Bu firma~, unutmayınız. • 

Tüccar terzi Hasan Fehrru 1 ... ,· . : . ' ' FEVZiYE•- -------
~ece ın 

G lYı ırn c!llYı z U ü 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, tık, Orta ve Lise kısımlan Fen ve Edebiyat kollan vardır. lstan
bulun en havadar ve sakin muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teşvik.ye camii ittisalinkledir. Kayit 
için hcrgün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon 44039 

.. J .t, i. ·, 

5PD2CUt1Un 

Maçtan sonra 

kuvvetinizi tazelemek ister

seniz HAVAGAZI ŞOF-BEN 

ile bir Duş ahnız. 

t ik'ci ... 

Hal.eti Fi~_ri CJs:tünd~ 
rerzihanemız Bay ve Bayanlar ıçın son moda. zarif ve gayet şık. ~ eJııil 
ler imal ederek müşterilerine her kolaylığı gösterecektir. Muaınel ,<t 

p2şin ve taksitle:lir. Sözler!min sıhhatini ispat için muhterem Bayllll 
Bayların bir defa tecrübe etmeleri kafidir. . 233S9 
AORFS: B:ıhçekapr Birinci Vakıf Han birinci kat No. 15. Telefon. 

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

Her akşanı 
HARBft VlEIO~ 

Bahçesı alaturka ıu•" 
mında me,hur 

rakKase 

Melike Cemal 
Ve 

Bayan M AL 
Seanslarına devam etmektedirler. __...... 

--------------·---------------~ 
BugOn ve yarın 

GUzel musiki ve temiz hav&merakiılarrnm gidecekleri yer 

Sarı- CAN 
yerde ~-.... 

1 
Lokanta." blrahanealdlr. ~~~ 

En me§hur Ruıı sa.ıı&tkA.rlarmılan mUte§ekkll Şet Petrot ldareıılndeki RUS B~ ~ 
ıının nefis musikisini ve gUzel §&rkılarmı dlnU yerck hO§ v&klt geçlreceklerdJr. 

zengin repertuvar _ Tele ton: 32-90 ~ 

(stanbul Sıhhi Müesseseler Arttırıı>' 
ve Eksiltme Komisyonunda~;ı~rl' 

İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi için 6000 çift çorap açık 
. .,ı!lttilı' 

~~~~ ~~~ 
ı - Eksilt me: Cağaloğlunl:la İstanbul Sıhhat ve İçtimai Mu;.vcnet ı6 ~ 

binasındaki komisyonda 29-9-1937 tt.rihinde çarşamba günü saat 
pılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: Bir sift çorap 30 kuruıtur, p11 
3 - Muvakkat garanti: 135 liradrr. pt 
4 - !stek!;.ler şartname ve nümuneyi hergün Çemberlitaf civarında ııd' 

türbesi karırsrnda Leyli Tıp Talebe yurdll merkezinde görebilirlcr._..;h ~ of'JI 
5 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesikası, 2490) sar- ıııt~t 

yazılı belgeler ve bu !şe yt.ter muvakkat garanti makbuz veya ]3anka 
riyle belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. .(6097), 


