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Dii.n A ı:1:.!!raya giden uc1."illcrin 1Iayfiarpcışaila teşyilnaen 'bfr intiba 

-Vekiller heyeti 
bugün toplanıyor 
Şehrim.zde bulunan beş vekil 

dün Ankaraya gitti 
lktııcı tat1h kurultayı n1UnnsebeUle ,şch . , , ....... ............ ..... . ...... ........ .............. .. 

l'lııı~cıe bul•ınan Dahiliye \ CJ,lll Şilkril Ka ! Ate 
I tul M.lldaCaa VCl{ili Klızım ô~alp, A<l. i 1 o a 
~~ \"~kili ŞUkrU Sara~ gtu, Ma•ı,·c \eki ı i 

at Ağralı, lnhlurtar \'clı lll Ali Hane. ! 
iye veklletl veltlil ~unıatı Men •meııcl : Elçı· ı·ıgw ,· m·ı zı· n 

:!~·~akpm kalkan tkln.!l bir eıuıprcse 
;nt~:rusl \agonla Anknraya hareket 
~'.1:~$ . 
~-~lcr1 l~tıuıyondıı. tstanb·:,1 vali ve bc'e 
"t'4Pl(ı,i Muhiddin Oııtll.'ıdaf ~ehrfmlz"? 

llu•u11an re ·ıwıar va ova eltlrolz Ferit 11 
111~·et gentl d1rcktörü şu::rü riökmens'Jer. 

8 
•ı.ıe!"(\ı Harıı, lst40bu en1nlyet din. 
lllb Kılıç, ~cneraı Ihsan tıgıı.z ve dl~er ~-

lcı Na-..;;\~~111 Al~ ÇcUnl<aya ile, Maarlı v,ı. 
il Saffet Artkan da bir iki gUne kadr 

~lllcuaya gideceklerdir. 

1 Vekiller Heyeti içtim~• . 
\ •• ~~~ara 27 {Telefonla) - Heyeti \eki'' 
... ~~ :Jla§vekAlet vel:lll CelAI Bayarm riya. 
t!..!. ll{tılı118. toplanarak mllstaccl mcvad Uze. 
~ 'n11l.ıJakerelerdc bulunacaktır. 

'\\;., 

Tekzibi ı 
AUna 26 (Hususi) - Buradaki Türklr- 1 

alçillğl gazetelere verdiği bir tebliğde 1 
Türkiye Başveldll lsmct 1nt'nUnUn istlfa. I 

( sını tekzip ı;tmi§Ur. 1 
• \Jelal .b•3' arJu lu~tttı ı 1 Ankara 26 (A,A,) - Başvekl\lot vekUI 
: Celll Bayarın matbuatla milli paranın 

İ kıymetinin muhafaza edileceği hakkmda.. 
i kt beyana.tından maada, bugünlerde, h1c;. 
i bir gazeteye, namına beyanat lçtn, mc.zu. 
! niyet vcrmedığlnl Anadolu Ajansı bildir. . 
i meğe memurdur. 

····· ····~··································· ···· ··-····· 

Almanyadan dönünce 

ansa ve lngiltere 
Italyay_a şiddet1i 

bir nota verecekler 
liitler ve Musolini Alman ma
nevralarında hazır bulundular 

( y tıZı.!ı • üncüde) 

Atatür1c tarih muallimlcrini>ı alk ı,,1.arı aro.su~ Beylerbey i 8arayın. 
dan çı karken. .. 

Atatürk 
Beylerbeyi sarayındaki çayda 
tarih muallimlerile hasbühalde 

bulundu 

Bombalı taarruzlar 
Fransada çoğalıyor 
Son iki gün içinde. dört tethiş 

vakası oldu 
BorcWila 'bir nıcktcptc birçok bomba buluııdu. Paristc bir 801~ta lağıma konulan bombıı patlaaı. Blılmıuı evl 
öııü1ule §i1phcli bir adam durmasını söyliycrt poli.si vurarak kaçtı. Ellerinde zehir dolu fi§c'lerle Pariste Kszilhag 

merkezine giren il~ Td§i yaka'landı. 

Şimendifer tüneline bomba 
koyan adam mahktim oldu 

Son zamanlarda, yalnız Paristc de
ğil, bütün Fransa.da dehıet ıaçan kor
kunç tedhişsi §cbckelcrinin birçok şui· 
kastlar ve infilaklcr tertip ettiklerini 
birkaç defa ytzmı§. Fransız polis ve 

jandarma kuvvetlerinin mesulJeri ele 
geçirmek için geceli r:ündüzlü hummalı 
bir faaliyet göster.diklerini söylemi~tik. 

Alman blitün tedbilcre rağmen, 

bu tedhi~ hareketleri hrn:iz durmuş de
ğildir ve bilakis bütün deh§etiyle de· 
vam etmektedir. Gün geçmiyor ki, a-

janslar veya Fransız gazeteleri, yeni bir 
ıuikastın veya infilakın tüyler ürpertici 
tafsilatını vermesin. 
Kızılhaç merkezine zehir ! 

Nitekim son gelen Fransızca Paris 
Soir gazetesi, Pariste "beynelmilel kızıl 
haç,, merkez.ine yapılan fakat tam vak
tinde polis tarafmu•n önunc geçilen 
yeni bir taarruzu haber vermekte· 
dir. 

Filhakika, bundan Uç gün evvel, .sa-

50 k a ki;~ dn;dal 1 

yürüme adabı 
Belediye tarafından 
halka öğretilecek! 
Belodlye, esasen dar olan caddelerde haL 

kın tam bir nizam içinde yckdfğerlnl ra. 
hat8ız etmeden \'e nakil vaaıtaıarmm aey. 
rllsefertni bozmadan ytlrUmelerinl temin lçl:ı 
baz.ı kararlar almıotır. Bu kararlar beme.ıı 
t atbik cdilemlyeceğinden caddelere oparlör. 
ler konulmMı ve halka oparll:Srlerle dalma §U 

cihetlerin ihtar edilmeııl kararla§tmlmıotır: 
"- Yaya kalöınml&rnıdan dı§lln çıkmL 

ymız!. .. 
"- K&.r§ıdan karoıya çhill geçlUerden ge. 

çlnlz!,, 
"- Karoıdan geleni dalma eolunuza alma:', 
Yürüme :oekfllerl halka mekteplerde, top. 

Jantı yerlerinde, sinema ve tiyatrolarda her 
''Utta De hatırlatılacaktır. 

BiR KAÇ SATIRLA 

il MUtekaltlerln maaş 
alırken çektlklcrl 

zahmet 
Bakiden mütekait kellmoaı ile ifade edile. 

mlyen bir kıymeti buglln "eınekll,. kellmesJ.le 
açıkça ifa.de etml§ bulunuyoruz. 

Eaki devrin kullandığı nıUtekalt kelimesi. 
nln pbancılığı bizd«: bir hakikati gizler, 
mUtekait denilen nland&Jm aaygııızlığa V'! 

llkaydlye maruz kalmaaını pek umursamaz.. 
dık. Fakat yeni devir ona emekli adını ver. 
dikten aonra biliyor ve anlıyoruz k1 bu koıı. 

il menin canlandırdığı adam "devamlı bir ıa; , 
gıya n alA.kaya muhatap olmuı lAzımgele:ı 
adam,.dır. 

Emekli vatandaş, zekl, bilek kuvveti, ce. 
aaret \'e fe raga tle yoğrulmuıı bir emeği yıl. 
ıarca bu vatana nezrctıni§ olan iMan. 
dır .• 

tedhiş~ Gar<hlb Y!J!w.lan'clığl • 
esnada 

TÜyDe r lt'!ıırpertıcn bir vahşet 

Bir denizaltı gemi&~ 

12 balıkçı gemisini 
topla batırdı 

sıo kişiden ancak 10 kişi ağır 
yaralarla sağ kaldı 

Ölenlerin 100 .kadarı 
1 

kadın ve çocuktur 

Zavallı Çinin ba.Jı>ıa bomba yağmuru yağdıran Japon pilotl.arından birkaçı 
(Ya.."ı8ı 6 ıncıda) 

1939 senesi sonunda 

Türkiyenin 1.000 
tayyaresi olacak 

Bu hakikati bir daha gözo vurmamıza ae. • 
bep, Uç aydan aya ma&§lar verilirken, kır. 
taııt muameleler yüzUnden onlara çekUrdlğ'L 
mlz azaptır. Maliyenin 've Uç aylıl· ma&§lan 
kıran yan resml mali mUessesclerin bu kır. 
taaiyeclliğlne nlbayet vermeliyiz. 

Bulgar harbiye nezaretinin mecmuası harp 
tayyareclllğlmlz hakkında şayanı 

dıkkat "maltlmat" veriyor 

. Bunlar maqlarmı (hlı: §Upheıılz) i>mUrle. 
rinde böyle muntazam almıunı§lardır. ~vlet 

bütçesinin bu dUrUstlUğü ve yUkaek hay.si. 
yeti ile kazandığı saygı, tevzi metodlan ııı. 

!ah ediline daha ziyade artar. 
• llABEB (Y a.."'lal .J ~nofiM). 
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v~ ~: ' '~~j~~~-!~~~1 lta~an~r Japonyanın zulmü ' kıhçtan 
neden artıyor ?. Elmaslı kartal geçirilmiş 

Bu habere Romad• 
Y a zan : Şekip Giindüz Ve yeni On b8ŞJeee " esassız oazar lle 

Glin geçt!l;~:! . cihan efkarı umumiyesindeki azab, galeyan ve isyan arttık- bakılıyor . 
ç:a .Japon saldırışı da vahşetlerini ve ci nayetlerini arttırıyor. Yazan : N Roma, Z6 (A.A.) - Mak?.lledelri 

932 de Şanghay bombardıman edilirken, karadan, havadan ve denizden fır- Mu.cıolini nihayet Berline gitti. Pa- afi 
latılan demir \·c d'ınamı'tle Capet adlı Çin mahallesi bir cehenneme döndüril- talyan ıarri.zonunun Habe~ler tar ' labıyık Yilhelm'in, büyük bir bayram tJJ. 
lürken Nankin hükumetinin ~illetler Meclisinde gösterdiği faaliyeti hatırlı. hava.o:;ı içinde rüya ve hulya ile çat. dan kılıçtan gesirildiğinc dair ecn 
yoru7,. ' O zaman Çapcidc ölen her Çinlinin ~la nçıırya•Ja nıah\'cdilen her Çin kalanan eski payitahtı, iki diktatö- m:mlckctlcrde çıkan haıbcrlcre, aatiJll. 
bölüğünün ardından Nankin hükfımeti nin murah!1ası aya~a kalkar ve insan. rün birlikte geçen ilk gününden ha- yettar İtalyan m-ahafilinde e:;aasız n,,.. 
lığın umumi vicdanını Japon başkuman ifanhğma düşman eden bir hitabe irad liskan Almaulara şöyle bir müjde \'e- riyle bakılmaktadır. 
ederdi. öyle bir hıtabe, ki Milletler Cemiyt!ti kilr Usünde bir Xankin batarya. riyor: ___________ __.,;_ 

Si mevzi almış, alabildiğine Tokyoya ate.~ pii.;;kihür, Japonyayı bombardıman "Italyan milletinin büyük şefi AL Yunan Kralı 
eder sanılırdı . . man milletinin büyük şefine faş · st 

932 de CcnevrE'de Nank !~i temsil etmiş olan Saito ile ayni yerde. ayni meclisinin fahri Caporal"lik rütb:?t:ini SeJAnlk' panayırıod• 
Nankini 937 de temsil eden \'cllington Ku arıı.smdaki farkı birkaç gün e\'\'el teYcih ctm!~tir. Alman milletinin bii. dl 
bu sütunlarda göre vurmuştuk. Velling ton Ku, neden mem~ekct~~~ her 9.üş. yük şefi de muhterem misafirine Al- pu V yonu m UZU gez 
man güllesi düştükçe Cenevre kürsüsüne çıkmıyor. nçden suyleılıgı nutuklar. man kartalı ( ?) nişanının mura.ssa Sclanik, 26 (A.A.) - Anadolu,,.,.. 

da selefinin ateşi yok? (elmaslı) derecesini bahşetmiştir. sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Bu suale verilecek cevab kadar Milletler Cemiyetinin aleyhine bir tezahür Bu Alman ka.r1..alı nişanı hakkında Dün sabah Selaniğe gelen Majest~.-';: 

· olamaz. Vellington Ku'nun ağzından 937 de kon~an Çin ile Saito'nun ağzından pek sarih bir fikrim yok. Yalnız pa. len Kralı, gardan doğruca fuara ıe~ 
932 de konuştuğunu hatırladığımız Çin arasındaki fark. insanlığın vicdanına la bıyık Vilhelmin hükümdar iken önü- ve paviyonumuzu •d

3 
ziyaret ctıniJ•1· 

ve medeni dünyanın hakemliğine inanmış bir Çin ile, İnsanlığın vicdanından ne gelene dagıv ttıgy 1 ruşanlar arasında ıs:-.. 1 h k'·ıııd' 
Paviyonumuzun her kısmı a "'. e ve medeni dünyanın hakemliğinden, sıdkı ayrılmış bir Çin arasındaki farktır. iki türlü kartal nfu:n bulunduğunu llitler ı·c lllıısoliııi ... 

1 1
e,t 

"b" b k Ce · i ,,,.... kendilerine izahat verilmiştir. Jua ~ı• 932 nin Çini Cenevrcye bir medeni kabe gı 1 a ıyor, Milletler mıyet ne hatırlarım . Bunlardan birine "Kırını. kı ılP"'" 
bilhassa Ankaraya ait turistlik 5 tam bir imanla sarımış bulunuyordu. 9 37 nin Çini ise Cenevreyi sadece "mah. zı kartal'' diğer.ne de "Kara kartal" tam bir taklidi olduğunu açıkça gö. ıi)I 

kemesinden iyi bir karar koparabilmek i~in hakimlerine ayrı ayrı rüşvetler derlerdi ki, diplomasi arşivlerinde ze ,·uruyor. sanayi maddeler.ine daha fazla aarı" 
dağıtmak lıizımgelen., sakat ve çürümüş bir adliye dairesi addetmektedir. fransızca adları He söyle anılırlardı: M.ahmudi püsküllü, çifte sırma kar. göstermişlerdir. Pc.viyonumuzda y Jil 
İmanlı temiz adam acı bir tecrübe ile cezbesini terketmiş ve işini yürütmek 1 _ "L'Egle rouge.,, tallr fahri faşist onbaşısı fesini ver. ~aattcn fazla kalan Majeste, gördil 'f' 
için her dalaYereye başvuran simsarların kirine bulanmıştır. Saito milli Çin 2 _ "L'Egle noır.,, .mckle Musolini Hitlere §Öyle demiş int.:zam ve mükemmeliyetten do1' 
Partisinin yani Kuomlntan'm en idealll!lt çocuklarından biriydi. Çinin eski Acaba bahsedilen kartal nişanı bun- oluyor: takdir ve tebriklerini bildinniıterdir· 
bir hariciye nazın ola.n ve eimdi Paristeki büyük elçiliğini yapan Vellington lardan biri midir; yoksa nasyonal - ı "- Ekselans! İtalyan rl"jinıini AL Ayın 24 ün:lc paviyonumuzda şere· 
l{u ise kulis pazarhklarmm, diplomaıi entrikalarının eski bir kurdudur. Yani sosyalist diktatörlük bunlara benze- manyada mlikemme] bir surette tak. fine resepsyon vc:ilen tktısat Naı·l"I• 
Osmanlı imparatorluğunun tereddi devrindeki diplomasi sanatının, yani Mua.. miyen şekilde bir kartalı mı elma~la. lit ve tatbik etmiş olmanız bu reji. b1r mektup göndererek tebril:lerinİ tt' 

lafa. Reşit Paşa ekolünün bir simasıdır. Mustafa Reşid paşa efendisi padişah yıp Musolıniye takmıştır? min orijinal scfi ~ıfatiyle benim ve yit eylemiştir. 
Abdülmecid'in tahtı etrafında üç Avrupa devletinin dostluğunu ve silahlı yar. Bunun üstünde fa:ıla durmak mana. arkadaşla"ımm dikkat nazarından ka. ____________ ___,,_ 

dımmı toplıyabilmek taliinf: ulaşmı§tı. Boğazlara inmek. imparatorbğun bü. sızdır. Almanya devlet reisinin uğ- çama1.dı. Muvaffakıvetiniz bir ftaL Tahtelbahı·r 
tün hıristiyan tebaasına hamil!k l'tmek ve hatta Kammame kiliSE.sinin anah. runda bu derece bUyük masraflar ih- yan ideolojisine milli hududl:tr dışına 
tarmı dahi Moskovaya naklet.ınek gibi çok müfrit bir Bizan!çılığa kapılmış tiyar odilen bir mi!afire layık. par. yayılmak imkanlarını vermis bulunu. ka ÇB kÇI Si 
olan devrin ahmak Rusya.sına Kının harbinde indirilen yumruk Mustafa Re. lak bir hediye vermek için uami bir yor. İtalya bu hareketinizden mem. 

ı,it paşa ekolünün §aheserldir. itina göstenniş olduğunu kabul et • nun ,.e faşizm bu yardımınızdan mü. Fra nk o tarafındR l'I 
Acaba Çfo diplomasisinde Vellington..Ku ile arkadaşlarının temsil ettiği .mek lazımdır. Bununla beraber dün. tchasei,tir. Aramızda hiGbir ayrı g"ay. 

:ıu tavizci siyaset de böyle bir muvaffakıyet kua.nabilecek ntl? Avrupa em. yada. akisler yapan şey ne bu ni§an rrlık yoktur. Siz bi7.dcnsiniz ekselans! azledlldl 
reryalizmine yeni yeni hisseler ve menfaatler vaadederek Japon emperyaliz.. olmuştur, ne de Berlinin büyük bay. Faşist biraderler eksetansmıza büyük 

minin ensesine bir Kırım tek.mest indirebilecek mi? ramı. Hayır ... Dünya efkin umumi. meclislerinin azalığını layık görmüş -
Fran1<1zca Parls • Solr gaıete.ııinln ı;::: 

Mustafa Reşit paşayı, girlıtiğf iıste muvaffak eden ihtimallerle Vel- yesi bilhassa Musolininin bahvettiği lerdir ... 
lington _ Ku'nun lehindeki ihtimaller arasındaki fark Kırımın Garbi Avrupa. Caporallik rütbesine ehemmiyet ver- Nasyonal • 8m;:valist Alman irlro. 

yadan aldığı bir habere göre general tf• 
ko, Tronkozoyu trun valillflnden aztetıll 

ya yakrnlığı ile Şanghaym garbi Avrupadan usakhğı kadar "büyüktür. ~una mlşth. ıog u Rozerıbcr~ acaca Romanın bu 
o zamanki Avrupa ile bugU.nkil Avrupa arasındaki ahenk ve muvuene nııpe: Faşist meclisinin (Caporal = takdirini nasıl bir tevll :le karşılıya. 

tir. taAfl> 
tlAHER - •, vu .. uc.u r ra.naadalÜ _.ıı 

. d ~~ b11hlr hldıııeıılle yakmda.n allka ar ---L 
tini de katarsak Çinin saplığı "pazarlık ve taviz." sıyasasının da. 932 dekı onb~ı) Irk rütbesi de kartallı bir caktır? 
meczupluk devresi kadar hayalt ve sonsuz bir çıkmaz olduğu neticesine vara- rütbedir. Bu rütbeye nail olanlar, bir Hıristiyanhğı bir yahudi tesiri 

- d!ll ,,.. 
bahanesile Fra.nııaya geldiği zamıuı 1' ıar•· 
duğu anla.ı,ılmış ve Fra.naız makaml•rt 

biliriz. iiniforrna giyerler ki, bunun ba~a ge. ıı.ddedcn ve herhangi bir akide karşı. 
Bununla beraber Çindeki bombardıman gürültilleri ile A\TUpanın nihayet çirilen kısmı yani serpuşu kara renk. smda muzaffer olmak ıçın daima 

fmdan tevkif edilmişti. __../ 

Annesini . ıslaha çahşan 
uyanabilmesi ve tahminlerin dışında bir harekete geçmesi de bir imkan oldu- li. mahmudi püsküllü bir festir. Bu milli e-ııruru ileriye süren ,.e beğen-
ğu için Japonya giriştiği iı:ıi en kısa bir zamanda bitirmek temayUIUnil g~te. fesin ön tarafına altın sırma ile bir mcdiği her fikri milli seciyelere aykr. Bir kızcağız 
riyor. Çinde artan Japon zulmünün ve vicdansızlığınm hikayesi bundan ıba. çifte kartal işlenmiştir. Bugünün rıhkla itham eden nasyonal - ı;osya. 
rettir: gençleri arasında püskülü bile tanı. lizm, Roma ideolojisinin tesirini ve 

Anasının Aşıkı 
tarafından vuru ıd:, ''Avrupadaki hercümerç ve kararsız hk bitmeden girişilen i~i başarmak!., mıyanlar olduğu için, mahmudi püs- vaqiliğini kabul edecek mi'! 

Şekip GONDUZ külü anlatmak faydasız olmasa gerek. Tam milli bir ideoloji için Moskof İzmit, 27 (Hususi) - Bura.da; . .,e 
kadın ile bigünah kızının ö1Üı1l~.11e 
Kadir isimli katilin de kendi k~ il~ii 
cezasını bulma.sile neticelenen uç 

Günün içinden: _______ ..... __ 
Mel'un .. ·· ıt .. ' guru u ••• 

lııtanbul §Chrlnde "gUrUltü., ile ııe zamaıı · 
mücadeleye giriıeceğtz? 

Böyle bir aual IOrm&#a !Uzum JÖrilyorum. 
Zira lddlalarmuz ne olursa olsun ıu ıehlr 
bugtlııe bugUn hqmellQ GUrtlltU hazret. 
!erinin isWhl altmdadır. 

GUrültUyle mUcadeleye karar verdiğimiz 
zamandanberl aldıfımız tedbirlerle rürtlıtU. 
ııun ortadan kalktığını (hattl azaldıfrınl 
aanmak mümkün değlldir. Filvaki Jirifilen 
mUcadelenlıı, alman tedbirlerin fayduı olmL 
dı değil. Faraza ııeyyar satıcıtarm o kötU 
muslkllinden kulaklanmwn halA.a olması 
ubuz bir muvallakiyet değildir. Am& oto. 
mobillerin klak.lon çalmasını menelmekl!!, 
eehrln gUrUltU ~ıamdakl kazancı nedir'? 
Kornalardan daha az mı eeıı çıkıyor?Yok.sa 

korna eeslerl daha mı bedii? Hele o tramvay 
Jarm çan çanı? Bu çan çanla mUcadele ede. 
medlkten sonra ıotCSrti klakson kolaylığın. 

dan mahrum edip koma zorluğuna mahkOm 
etmem.iz neden ? 

Haydi bunu burada bırakalım; bir ba.ı,ka 
tarata reçellm: 
Şu §ehre ltıke.nce eden GürdltU hazretleri. 

nln en Wytlk vıuııtıuıı nedir blllr mlıılnlz! 
ŞUph siz billnılnlz ... Bunun billnmlyecek 

tarafı yol< ki ... Şu kötU yük arab:ıları. Al- 1 
!ahım bunlar ne belı\ şeyler 1 ı 

Ben Şişlide, cadde llstllnd~kl blnolar•l:ı.;ı 

birinde otururum. DUn gece geç \•akte krı!ar 1 
çalıştım. Yalağa girdlğinı zan~ asut UÇ!: 

gelmlıU. Tam dalmak Uzercyke:ı ıı .:-.akta-: 1 
dehşeUI bir gUrUltU gelmefe başladı. Hıuıl 1 
§11 hpanyol kanlarmm kaııtemyetll'. 

rl vıu ya ... Onlardan iki liı; bin tancııi birden 1 
çalınıybrmuı g ibi bir s,.~ . H:.tl<!ln ,·arııa u. 

~· 1 Külroderc!c ynl.:!.l:tıın Ctrlt.dım. !'~nlcyl a. 
1 

kenarına karanfil, ıtlnblıl, !alan takarlardı 
da ıörenler; 

- Kel bafa şiınJir tarak! 
Diye eğlenirlerdi ya? Tıpkı öyle, atlarm öıı 

taranarına birer !ener fll§tirmlılerdl. Ve bu 
fenerlerle matnır atlar gem dıı.rtarak, geçit 
reami yapan Alman ukerleri gibi ayaklarını 
sert eert taşlara vurarak llerUyotlardı. A. 
rabalann her tahtaııı \'e her çivisi blribirln? 
çarpıyor ve hepsinden ayrı, &)Ti ııeı çıkıyor. 

du. 
Rabblm ne sesleri Oklarını ön tekerlekleri 

nln dlngtılne rapteden kaim çiviler kalkıp kal 
kıp iniyor, eaki Rumellndekl çlttllklerin de. 
rebeylk devrinden kalma Wyük (Porta=ka. 
pı) tokmaktan bir dUzUye çatınıyormuı gl.. 
bf• . 

- Tak! Tak! Tak! 
Vuruyordu, Tekerleklerin demir c;enberle. 

11r.ı.oq np.ıoıı• o:.1puµnn 1Jv1h1 muıp;•ıı µ 
bin plyan.,nwı tu,larma buılıyonnut &1~! 

galiz bir gUrUltU c;:ıkanyor \'e her iki arab•. 1 
nm yerde ııtırUnen zincirleri bu cehennemt 
muatklyf tahımmUI edilemez bir fellket ha. 
llne eokuyordu. 

Sinirlerime hükmettim ve gUrültU ile mlı. 
cadele bıı.kımın<111n bu arabalardıı. ta.!!hlhl ı. 

cap eden t!'ylerl büyük bir soğuk kanlılıkla 
no~ ettim. Vali üatUndağa aaygrla. 
r:r.'l:a sunu;ronım : 

1 - Bu tekt'rlekler mutlaka l~tikll'nnıe. 
li. IABtlk1eneme::,,e çenberlerı içi kıl dolu bir 
me~nle .ııanlmalı. 

2 - Bu arabalara iyi kötU bir yay takmıı .• 
•ı. 

3 - l'"YJ:irlerin nallarına gec-elt.yln ol1111n 
keçe sar ... ,aıı. 

4 - A~abalarm her çlvlııtnl her vlda.'llnt 
1~1ce 11l<ı1tırma.Iı. 

5 - Zincirlerin yerlerde ıUrünmestnJ men. 
etmc.U. 

Bu nevi püskül fe.CJin üstünden çepe. tesirinden uzak kalmak ve hatta kur. 
çe\Te yayılarak alna, şakaklara ve tulmak kadnr İtalyan tesirinden ve 
enseye doğru inerdi. Henüz yeni li.ğ_ herhangi bir yabancı te!'lirden uzak kal 
Yedilen kavuktan fazla uzaklaşmış ol. mak ve sı~Tılmak da kat'i bir lüzum bir facia oldu. ~ 
mamak, yani bir nevi idareimaslahat değil midir? 19 yaşlarında olan katil, bU S6 

bir müddet evvel Nazmiye adınd• fi• yapmak için, Sultan Mahmud ve devri. Bu asırdR tesiri altmda kalınan her 
nin ricali pek büyük ve ortası küp gibi hangi bir yabanr.ı ideoloji, devamlı ,·e 

yaşmda bir kadınla tanışmış bili 
kabarık fealer giyerlerdi:. Bunlar ~er 1 bir zehirli gaz hücumu gibi mühlik. 
tarafından sarkan püskullP.rle 1;:oze tir. 

\·işmeye başlapuştır. Kadının tsta;° ~ 
kız lisesinde okuyan 14 ya.şmdalc~e 
Behice, annesinin bu hareketi if 
çok içerlediği . için mani olmak j~telll"' 
ve nihayet dün, Kadir tabanca .11:,., 
valh kızı öldürmüştür. Kadir, b::rıoif' 

yamçı kukuletası gibi gözükürlerdi. Al 1 Nizamttin NAZiF 
na. gelen tarafa da (yine kavuk tesirini ---------------

yapabilmesi için olacak) tam eski sor. ~~ 
guçları hatırlatan altmlt, elm.ıslı -
broşlar konurdu. İşte faşist mer.lisL 
nin Caporallik yani onba.,ılık rUtbesL 
nin serpuşu bu :M.ahmudi fesin aşağı 
yukarı aynıdır. Binaenaleyh yeni Ü

niformasını yaptırdığı gün Almanya 
devleti reısının gardrobundaki ser. 
puşlar arasına bir de mahmudi fes ka. 
rışmı~ olacak demektir. 

Mu!!olninin bu tcvcihle ifade r1t"'lrk 

lste:iiği mana şüphesiz mühimdir. Zi. 
ra bu jest. ilk ızünlerde "faı:ıizmin tan 
kendi!i" olduihı l!löylcnirken ve böyle 
olduihı besbelliyken sonraları "oriiL 
nal bir içtimai R kide .. imiş gibi gÖ!ı. 
terilmesine !'alı~ılan "nasyonnl - ros
~·alizm'' in İtalyan faqi1mindcn hir,.. 
bir fa.rkt olmadığını. belki de onun 

-birine çıı.rpma.t1ınd11n c;ıkan sesi!) 

Hava piyadeleri 1ık tabancasını sevgilisine çe\1 k.,. 
Fransızlar, yaptıktan 80D manevralardan onu da öldü .-tük ten sonra kaçına·~ 

alınan neticeler arasında en bllytlk muvaffa. deil iP"'" 
terken cezasını bulmuş, elin · .. ,.ı klyet olarak gunu gösteriyorlar: eııu-

"Hava piyadelerinin istenilen vazifeyi .s. şen tabancanın patlamasiyle k 
tenlldlği şeklide görebilmı olmaları.., de yere cansız serilmiştir. ,,,_..-/ 

Fraıuıızlann hava piyadeleri adını vcrdlk1~ IJ 
rl kuvvet, Rusıann "Para.ı,ut.çtııer .. diye ad. TUrkkUŞU fi·~~ ., 
landırdıktan kuvvettir. Fransız gazetelerin. Adana, 27 (Hususi) - Dun . ...d 
de ukerl muharrirlerin son manevralar hak. T"r1csP'-
kmda yazdıktan makaleler gösteriyor ki: saat 9,5 da şehr'~ize gel~n ·~e"; 
Fransız umumi erkı\nı harbiyesini böyle bl" Hlosu b:ı sabah Dıytırbckıre mu 
kuvvet teıklllne ııevkeden lmll, iki yıl önce hen hareket etti. elit' 
KJyet manevr&larmda bulunmuı olan Fran. Filoda bulunanlar §erefüıe ı,el _...... 
eız ordu heyeUnln verdiği rapor olmuıtur. . . f fndert .,.-

General Luvu.o tarafından verilen bu rL tarafıri:ian ,,.err.len çay z ya e ı f tJ.11" 
porda ıö~1e denlllyormuıı: ra gece de Hava Kurumu tar• 1 

"Kırmızı ordu bir ııeferinde 2000 \'e bl• b!r ziyafet verildi. 
ııeferinde de 2200 kltlllk bir kuvveti n-ıw1 j _____________ ..;.ti 

ordunun cephe gerisinde tayin edilen yere Karısını ihbar ed.,... 
indirdi. Bu kuV\'eUer verilen vazifeleri mu. 
vaftaklyelle ba§ardıla.r. Bunlara harpte ve. hl r ftd 8 m 

't j~ rllccck vazife şudur: 
Telefon \'e telgraf tellcrlnl kcıımck. fa~ 

rlkaları bombalamak, dcmlryollarını bozmak, 
köprUleri ve ttincllerl atmRk .... 

Rııs pnraşUtc;lllerine ve Fran31z hıı.va piya. 
delrrlnc vPrllr.n bu vad!elerl eski harpll'rde 
çeteciler \"C akınr.ılar ba.ı,arırlarJı . Son ma. 
ne\'ralarda alınan neticeler, Fransa hava 
nazın Plerre Cot'un, bir kanun ile, bu kuv. 
Yetleri Fransız ordusunun '•eııa.t1 ku\'vetıel,. 

ara.ama .ııokmııı bulunmaınndakl lsab!'U lııbat 

Zabıta, dün ak~m yapılan :~" 
bar üzerine Üsküdarda Hacı 

5 
1'.,.. 

mahallesinde Kuyulu sokakta 1 ıf ~c 
maralt evde bir araştırma ynP'11şe1'0· 
evde oturan tütün amelesindcn ;"' 

re ile kardeşi Burhan iki kilo ~ 
tUtünU bir havanda kıynrken 
lamışlardrr. del ~ 

rala:Jım, aokağ:ı b:ıl;tım. Apartıınanlar:ının 

balkonlıınndan ve kıı.ı.tr.:m tıı.,l:ımım ara. 
aında.n. bt•e uy!~:.ı dJm!ıyon, uyku ıızan Şlıli 
C&dci-".3lnlD, t:ı h:!:;r.:•;ıın iki kıttll ikJ )'Ik arA 1 
bam beıınnt, ge'lj '>rdu. Bllır.em hatırlar mı. 
amu:7 C:~iı::~:ı 1.4cı t!tııdller sar.klarmm 

6 - ÜStll'rlne konan yükler i}ice bağlan. 
malı <recekl arabalann yükü bot vartllerd . 
Bağlanm11mı1hı.rdı. DU§UnUn b1Jnlann biri. , 

Ru 11.rıı.bıı.lar nl~n havvanı~nna fener al!J. ı 

yorlar'! Zira -.e ,.usefl'r kalc';'eri gecelf'yin, 1 
görülmelt-ri lçın bunları fener takmağa ml'C- ı 

bur etmı,tır dl' ondan. Demek ki ııeyrU1<ef ... 
rln 11ellml'tl namına mechur edilince kRldevt? 
uyuyorlar. O haldı>, nıı.mu1<lu vatandAŞla.nn 

uykıılarınm !l'llml'ti nıı.mma da bu arabalar 
da peklll barı "ıslahat.. yapılabilir. Yapılıı.. 

mazsa geceyan.ıımdan ııabah sut ııekl:ı:e ka. 
dar aokaklan a11rtiltUye botma.malannı te
~ın için en kestirme yol bu aa.&tlerde bu L 

rabalamı ıeterden mf'nedllmesldlr. 
En•ari BOLENT 

etmiş oluyormuı. 

ParqUtçUIUfe dört elle ııarılmak llı:ım. 
BABEB 

İ§in garibi Şek\ıreyi ihbar e iri bil' 
bu cürmümeşhudu tertip eden 
zat kocasr Mehmet oluşudur. 
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~eniuı qö cüşüm: 
~l 'anı d ~ k ı-; r ;~ d~ U-: 
h= SOJJOtaırn sa ıraya 

eır!Kaıf\lo 
Etı afı yokladım. Son devirlerde 

ltaq &arayının ne şekilde olduğunu 
ıiın matbuJ.t arkadaşları bilmiyor. 
tfrikalarda, romanlarda, röportajlar

&araylardan pek çok bahsedildiği hal 
•bu mevzu tamamiyle meskut geçmiş 
• >·a~ut yanlış aksetmiştir. Bir vesika 

!atak kalmasını da düşünerek, sultan 
adimin son devriyle sultan Reşad za-
nında ve daha sonraları bir sultan 

~ayının ne teşkilatta olduğunu bura
a Yazayım. 

• • • 
Sultan Hamit zamanında, sultan sa

~Yına misafir gitmek istiyen kadınlar 
arıanı olarak giremezlerdi. Hatta meş
tiyetin ilk senelerinde bile, resmi el-
ııc olan yaşmak ferace giymek, kapalı 

arabayla bu ziyareti yapmak zaru-
1>'di. Sefarethanelerde olduğu gibi, 
~\las şeklinde giyinmiş kapıcılar, kapı
,.. beklerlerdi. Fakat onlar selamlık 
<arıısı önünde bulunurlardı. Haremin 
~Pısı da sokağa açılır, burada harem
hıarı beklerdi. Araba. işte bu kapıda 
'!turdu. Gelen ziyaretçiler, bir ha
tleşme, bir davet, yahut da pek bü
~k bir samimiyet ve evvelce alınan 

;'.rı Uzerine sarayı ziyaret edebilirlerdi. 
%ı olduklarını haremağasına söyler
tdi. O da, içeriye diğer bir zenci ha
~ llıla haber yollardı. "Bırakın, girsin
~ r,, müsaadesini başağa, başka plan 
&a, Yahut da başkalfa verirdi. 

tt l3aşağa, isminden de anlaşıldığı il· 
Q re, bJtün haremağalarının şefiydi. 
tc aşka plan ağa, başağanın maiyetinde, 
~aata memurdur. Yani, gemiler.deki 
~ tıei kaptan vaziyetindeydi. Sultan 
anıit zamanınr.la bir sultan sarayında 

11dan fazla haremağası varken sonra· 
:rı bu adet üçe, dörde indirildi. Baş
ta ve başkaptan ağa makamları tasfi
t:yc uğradı. 

Selamlık tarafında kahyanın riya
ttıi altında aşçıbaşı. arabacıbaşı, bah
~anbaşı ve konaklarda da mevcut o
~• bir orijinalliği bulunmıyan bir te~-

llt vardi. 

Harem kısmına gelince: 
Sultan, padişahın yahut mahlu 

~disahın, yahut bir şehzadenin kızıy· 
· Sarayının mutlak hakimiydi. Bir 

ııı·~tan, ancak evlendikten sonra böyle 
~stakil bir saray sahibi olurdu. Ko· 

~ 1 ~a~attı, (Damadı hazreti şehriya
'rı:ı) ıdı. Sarayın harem tarafına gir
~k hakkını haiz değildi. Ancak selam
~la harem dairesi arasındaki bir bö

bıı tc oturur, hizmetinde knnbur zam· 
bi~· eskali sükala kalfalar çalışırdı. 
q Rer harem mensupları ondan kaçar
tdı. 

~· Sultan oğlu ve kızı "sultanzade,, 
~ l3unlar hane.dana mensuptular. 
~ in onların evlatları artık hanedan
'e ıı sayılmazlardı. Sultan zade erkek
~ı kendisine "beyefendi., , kızsa "ha
'ıııltısuıtan,, diye hitap edilirdi. Bizzat 
~tana "sultan efendi., denirdi. Şeh
~ ~eye "efendi,, denildiği mallım.dur. 
~kat diğer tabirler bizim romanlar-

llliltemadiyen karıştırılır. 
~ Sarayda bir hazinedar usta vardı. 
tıılı s.~siyet, demokrasiden yükselme 
~l'Uksek payeyi haizdir. Vaktiyle sul
lııı efendinin dadısı imiş. Merasimde 

tan onun elini, o sultanın eteğini ö
Ct<li. Sultan ondan anne gibi çekinir
~ l{endisinin nişanları vardı. Başkal
ij harem krsmının faal reisidir. Başve

lt ~arzındadır. Maiyetinde şu suret
lit hır kabine teşkil etmiştir: Çeşni yar 

~a, çamaşır usta, çeşniyar kahveci 
t~ a, kilerci usta, ibri!<dar usta, kutu-

Usta. 

t~ llunlar.dan en küçük r:itbenin kutu
lısta olduğunu biliyorum. Diğerleri

f llıüınkün mertebe sırayla yazmağa 
taştım. Fakat belki sıralanmalann

ı bir hata vardır. Benim gördiiğüm 
~~nlarda, bunlar sadece bir ünvandı. 
;i ~~talar, kendi isimlerinin icap et
~th ışlerde çalışmazlardı. Kahveci 

~ı' ltahn pişirmezdi. Hanım sultanın 
I' 

1lığ:nı yapardı. Rütbelerin tetkik· 
t~l\de esas kıdcmdi. Bunların maiyet
~~tıde birçol: acemileri yani çırakları 

:
1
'.. 'Her çırak. kendini yetiştirene 

ı ~uıa,, • yani i<'üçJk kalfa derdi. 
,t! 'ri, rnaiyeti vanında birer hanıme· 

J;Ydi. • 

Sara , · · • d'~ tı· .rm >lu::a goı·e tesıs etmış ıger 

~tleri vardı: "Şc!:irli = saraylı ol-
arı,, , "musandıra _ tavan arası., 

-• 

işte J"ağ i~hclesi nitıaruula öyle lıir aa1ıi7 yo7ıc T•iı buraaa sırt 1ıama7lırimaa ıı 1){1ş7...a neyle na1ıliyat yazıı1avilir 7d ... 

lstanbul konuşuyor! 
-----------------------------8 azı mıntakalarda sırt hamalhğı-

na müsaade etmek mi lazım ? 
Hu devirde sırt hamallığı na t ekra r müsaade edt~meylz; Şu halde ••• 

Yağiskelesi ci varında büyük istimlaklere 
başlanarak, medeni vesaitin seyrü sef erjne 

elverişli yollar açmahdır 

İstanbul Balıkpaz:anndan başlıyarah: 

ta yeni hale kadar uzanan Hali~ sahi-
1' nde Jstanbul piyasasının merkezi !:rk~ 

letlni taşryan yerleri dola§tığım zaman 
danbcri yazdığım yazılaıUan da anlaya
cağınız veçhile, en m,ihim dertlerden 
biri olarak hamallık işiyle karşılaştım. 

Tahmil, tahliye vaziyetinden şikayetçi 
olmr}•:an, t .. k hir W i yoktu. P:'yıuıarun 

bütün tliccarlan, batta ha.-nallar, dur -
madan vaz'yetlerinden şikayet ediyor
laıUı • 

Hele sırt hamallığım yasak eden yeni 
belediye nizamnamesi karşısında, mal -
ların akın etmiye başlıyacağı bir iki ay 
sonra, tahmil, tahliye iş:nde tam bir 
par..=k olacağını idd:a edenlerin say sı 
hatsiz hesapsızdı. 

Bu c'varın hamallık işleriyle yakinen 
alakadar bir zat bana şunları söyledi: 

- Sırt hamallı ğının kalkınış olma -
sından, en çok memnun olan, emin olun 
ki bizzat hamallardır,. Fakat bu usulün 
bizim piy" saı:la tc.tbiki kat'i surette 
imkansızdır . 

M:dcni memleketlerin hiç birisinde 
S!rt hamallığı kalmamı~tır amma, ora -
Jarda, şehir de, sokaklar da bu vaz'yetc 
Hiyık bir şekilde tertip edilr.ıiştir. Tek 
Lir arabanın bile zor geçebileceği dar 
yollarUa, bütün İstanbul piyasasının 
mallarını arabllarla nakletmek, hiç l::fr 
aklın kabul cdemiyece~i bir iştir • 

Bugün gelen mallar, bir ay sonra gel
m:ye başlıyacak miktarın hemen hemen 
yüzde yirmisi olduğu halde, izdihamı, 
nakliyatın zorluğunu görüyorsunuz. A. 
kın ba~ladı ğı zaman, vaziyetin ne ola • 

Va~an : Haberci 

hlaııbulda bazı ycrlerııı so7;aklan ö y1e berbattır 7dJ bu arabalar oralar. 
• da sırt Jıamallığıııın işini göremiycce1;Zcrdir 

cağını, bunu görerek siz de takdir ede- cağı iş olmalıdır. Fakat ü.zde 51rt ha· 
bifrsiniz. mallığı bir zarurettir. Çünlcü bu şehrrn 

Bence, burakrı ıslah edilip, sahile ge· kuruluş işidir. istanbulun bilhassa bu 
niş bir rıhtım yapılmalr, yollar geniş. semtlerin daracık, yamrı y.umru sokak. 
lct'lmeli, ve sırt hamallığı yasağı bu sa- lc:rında bütün nakliyatı arabalarla yap· 
hillerde ancak o zaman tatHk edilme· mak, kat'iyyetle imkansız b'..r şeydir. 
lil:Jir. Eminönünden buraya gelirken ges· 

Biz, m:ılların sırtta olarak şehre ka- tr.ğim yolların halini lbir gözönüne ge -
clara götürülmesini istemiyoruz. Fakat, tirdim. Ve sırt hamallı aleyhtarlarından 
sahilden 30 rlii 50 metre uzaklıktaki olduğum ha1~e karşımdaki zata ister is. 
mağazalara, malların, şimdilik kayık • tcmez hak verdim. 
lardan ıayrı bir arabaya aktarmasına Ve şöyle di.işüdüm : 
lüzum kalmadan doğrudan doğruya ha· Belediye bir kalemde sırt hamallığı· 
mallar tarafından nakledilmclidir. nı kaldırmağa nasıl karar verdiyse, ge· 

Yoksa bir kaç ay sonra 'Lurakia panik ne bir kat'i kararla, bütün bu semtte 
olacaktır. büyük m:kyasta istimtakler yapıp, me-

Tekrcr ediyorum. Sırt hamallığının deni vesaitin işliyebileceği yeni, geniş 
kalkması, medeni bir şehrin ilk yapa • caddeler açmağa girişmelidir. 

İstanbul şehrini yalnız sırt hamallığı· 
nı kal:lırmakla değil, her işi ona göre · 
tanzim etmekle medenileştirmek ka • 
bildir. Karşımdak"nfo bir anlık sükutu 
esnasında zihnimden geçen bu fikirleri 
daha fazla uzataır.adım. Muhatabım 

tekrar anlatmağa başlamıştı: 
- Esasen sırt hamallığı gene bir 

çok yerlerde, lilhassa bazı mücsscsele. 
rin dahili nakliyatında zaruri olarak 

devam eıJecektir. 

G5 yaşım gcrtilcr diye fe?;<ıiidc sevi~ cdilcrcl.- ar; kalmal• fdılfücsi ı .. <;; ~ı. 
sıııdt.1 bıra/.:ıl.aıı hn.nı~l lard.cr11 .ıııısfnfıı 1'' Sillcy111.tı11 

Mesela. bu mınta'kalarda öyle binala,r 
vardır ki her gün tonlarca yükü, sırtla 
beşinci, altıncı kata çıkarmak metbu~ -
yeti hasıl olur. Bilhassa Tütün Gümrü· 
gi; meydanındaki Alman Bankasının 

5 inci katına bir yük çıkarmak, herkesin 
gözünü yıldırmış bir .iştir • 

"i:şküre - kase .. gibi .... 
Sarayın üst katı bizzat asilzıulele

re mahsustu. Orta katı salonlardan mii
r,..kkcpti. Hazinedar u!:ta ile büyük 
k~lfa burada otunılardr. Alt kat, diğer

lerine ve hizmete mahsustu. Selamlık, ! 
konaklarda olduğu gibi, binanın bir kıs-

ınıydı. 

İşte bir sultan sarayının esas hııtutu 
buıılardır. Ortaköyde bulunan bir sul· 
tan sarayını aynen tarif ettim. Bu tafsf· 
latı b:lip de hayatta olanlar hatam ol
madıı;ıru tasdik edeceklerdir. 

(Va -Nil ) 

Vaziyet böyle olduğu halele, nhtım 
masraflanndan ufak hir kar temin et· 
mek için dışardan gelen mallar arasın. 
da 240 - 600 kiloluk denklerı rastge. 
liyoruz. Halbuk~ en b'lyiik denk 60 -
80 k"loy,u geçmemelidir. Bu yüzden, b!
çare hamallardan nicelerinin, bacağı, 

kolu kırılmış, ka zavallı ı;akat kalmış· 

3 

ıı ıuım _ ___ _ _______ _ 

CUMHURIYET'de: 
Avrupanın kördUğUmU 1 

ispanya 
l'unus l>·adı, bpanya ıaınln dünyft için bit 

feAlkct kRynııA'ı olduf>tmıtı bir dnha f~aret et.. 
tikten ııonra diyor ki: 
İspanya meselesinden dolayı A \TUpa 8\11. 

hunun bir yılı müteca\1z geçirmekte oldU~"J 
buhranda bir rical emaresi •;ar mı? Öyle 
görUnUyor ki ve öyle temenni olunuyor kl 
ııvet. Bunu bize pek yakın bir gelecek gö.,. 
terccektlr. nu ispanya me.selesl Avnıranm 
hnklkl kördüğümü olmuıtur. O akıllıca ha. 
Tt'kcUerle çözUlmezse dellce meydan veril. 
mi§ yeni bir kan ve ateş tufnnlle ~arşılaı:ı. 

maklı~mız önünden kaçılamaz bl.r zaruret 
olacaktır. Eu vaziyeti efkArr umurniyelerin 
il; kavramasına mutıalt bir ihtiyaç vardır. 

İngiltere ile Fraru!a dahili İspanyol cidaline 
hariçten yapılan müdahalelerden müstarlb 
ve mUştckldlrler: ltaıynn • Almıuı ve halt! 
briki de Ruıı müdahalelerinden. 

l\luharlr, bunlan ııöyledlk1e.n aonra !taJ~a 
ile Almanyanm bpanyada hol,e\1kll.tl hA. 
kim kılmamak lı;ln mUda.ba.le ettlklerlnl ııöy. 
ledlklerlnl fakat ~ıl bedelin bu olmadıjTİtı 
bildiriyor: 

VazlyeU al:Sylcmek l!zımgellrııe fU vey.L 
bı1 sebcblc ''aki müdahalelerle 1apanya<h 
A ,·rupa harbi çoktan i~ln ıcın bqlaınJ§ ve 
hA.IA. sinsi Biruıl dC\'&m etmekte bulunuyor. 
Almanya ile İtalya İspanyadaki mUdahalele. 
rile Fransayı ihata \'e takat etmek pl!nını 

takip ediyorlar. Bu büyük manevrayı karıt 
tarafm görmediğini kim ve nıwl iddia ed9. 
bilir, hattA. namı dU§Uneblllr? 

Bu byük kavganın pl!nı çok ba.'!ltttr: 
Franııanm ihata ve lııkatı. Hem de Uç dört 'Y 
gibi kısa bir zaman zarfında. Eğer Frans& 
bu kadar kısa bir zamanda Iskat olunma.ısa 
o zaman lskat olunmak fellkeU b8.§kalarma 
tcYeccUh edecektir. PJAn baalt olmakla bera. 
bcr hesap ç~k dardır. hıgfltereyi dört elle 
Fransayı tulmağa aevkeden kuvveill eebebt 
görüyorsunuz. Eğer Franco İspanyaııı Fran. 
ısaııın iskatmda kullanılacak yenl ve çok ı,e 
yarar bir mesncdııc bu hareket ayni zaman. 
da lngilterc.)i de takat etmiş olur. O halde 
tehllke.)1 k~ılamalr. İşte lspanyanm sır. 
tındaki Avrupa oyunu budur. Bu o kadar 
tehlikeli bir oyundur kl zaman zaman onun 
hakikat olması :ihtimalinden kendi mUteıeb. 
blslerl bile ürküyorlar demek caizdir. 

Belki sulhu bu korku muhafaza edecek. 
ÇUnkU pl!nm ters tarafı da doğrudur: E. 
ğer Roma • Berlln mihveri Franaayı fakat 
edemezse Londra _ Parlı mihveri evvell t. 

o 
taıyayr çok kolay, sonra. da Almanyayı zar. 
zor, takat behemehal fakat edecektir • 

A,vrupa medeniyetini yıkacak olan bu mu. 
tekabil iııkat dalyelerinl bir tarata bırakarak 
sulhu bozulmaktan korumak ve kurtarmak 
için her taraf aklını ba.§ma almalı, ıu ta. 
panyol kördUğtımU elblrllğilc çözillmelidlr •• 

TAN' da 
En yeni veba: Propaganda 

Ahmet Emin Yalman veba lle propagand~ 
arasmda fark görmüyor: tklaı de ayni nett. 
reyi doğuruyor biri \1lcudu btrl kalayı llna 
eder, eliyor. 

Ba.,vekAlctte vukua gcl«,ek deftllkllk 
fırsat dU,kUnlerlne böyle bir umın baurladı 
tını 8i>;yledlkten aonra. UAve ediyor: 

Şayialardan maksat a.ı;ık: Dünyanm en 
sağlam bir parur olan Türk param hakkm. 
da şüphe uyandırmak, herkesi para.smı elden 
çıkarmaya sevketmek, blr panik havası, ya. 
ratmak .. Bir defa bu raddeye gelindikten 
sonra arkadan adım adım diğer propagan.. 
dalar yeUııtırilecekU. Ortalıkta gozgöz:U g8r. 
mez bir sis yaratmıya çalışılac"aktı. 

Çok şükür ki dünyanın bUtUn çok kumu. 
lıırmda aptal bir tarat olduğU gibi, propagan 
daların da aptal bir tarafı da eks'lk değildir. 
Bu meselede haddinden :fazla bir muvatfakl. 
yelle çalıımıolar ve kuvvetlerinin bUyükllJ#U 
nü cUrmU meıhut ıekllnde ele \'ermlılerdir. 

Bu saniyede ounu blliyonız ki memleket. 
te ecnebi propagandalarm gizil tqkl~tı 

vard'lf. Bunlar çok kuvvetlidir. Herhaldt bir 
takım vasıtaları vardır. Bilmeden kendllerlne 
Alet olen gafiller ve aivrl akıllılar da eksik 
değildir. 

Gizli te11kllA.t, bize alt bir aile işini blrkaı; 
naat içinde bir yalan ve fesat havasına bog-. 
maya. ortalığı bulandırmaya ve alda.tınıya 
~üret edecek kldar kendnc gilvenmlıtır. 

tır. 

Amma, bu, İstanbul belediyesinin 
cahili bir nizamname ile önüne geçece. 
ği ıl:fr iş değildir. Bence yegane çare, 

· Dahiliye Vekaleti vasıtaıiylc bütün 
· melekete, • 1stanbula gönderilecek 

malların 80 - 90 kiloyu geçmemek ıar 
tiyle ambalaj yapılması tamim cl:lilirse 
en mühim lbir dert h311edilmiş olur. 
Bundan hamallann yüzü küleceği gibi, 
nakliyat ta çok ko1aylapr. 

Size son sözüm, hamalların kendi 
hisselerine dilşen vazifeleri tamamen 
yaptıklarını, 1u sahilde tamamen ha • 
mallann parasiyle kurulmuı bir kaç is
kelenin ve yakında Tütün Gümrüğü 
iskelesi için Almanyadan getir1İlec~k 
asri bir vincin buna 'b:r deı.:ı olduğu· 

nu söylemektir. Tüccarlar da kendi his. 

(Lütfen aa.y/ayı çevirinfa) 
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ltalyaya şiddetli bir 
nota verileck 

Londra, 27 (A.A.) - İngiliz - Fran 
sız noktacının, Musolirıi avd:t cı:ier et. 
ınez Romaya tevdi edileceğini t:ryasi 
İngiliz mahfeller~ teyit etmektedirler. 
Bu notada üç taraflı konfc:;ıns hakkın· 
da Loqdra ve Parisin tasavvurları tas • 

rih edilmektedir. 
1ıpanyaya ccrıebi müdahale&i mesc. 

lesinin bu konferansta tetkik cdilmeal 
i:ttenildiği malumdur. 

Zarınddildiğ'ne &öre notada bu me· 
sele h3kkında iki devletin r-oktai naza
rı tiddetli bir li&anla if adc e<L'lecek, bu 
devletlerin keyfiyeti realist bir §ekilde 
derpi1 ettikleri ve iJin süratle halled.=t
mesjni diled.:kleri bildirilecel~tir. 
~u mahfeller1de tahmin toc!ildiğine gö

re ademi müJahıl" kQrnitesi bu meıe· 
lenin hallinde betaet göıte:d f;i için İ§İn 
bir an evvel halline doğru gidil~bilme • 
sini temipen yeni bir yolda gayret•er 
aarf.;;rlme'",; muv;ıfık J(;led:lm:kted;r. 

iki diktatör manevralarda 
B:·lln, 27 (A.A.) - DUn öğleden 

.. .,.,ra Rostoka 40 kilome •rc mesafede 

klin }dlcndorf ismindeki küçük istaıı· 
yon civarında Musolini ile Hitler ma
nevraların son safhasına istirak etmig. 
ler ve "mavi., lerle "kırmızı,, \arın mev 
zllerrni ziyaret ctt!hen soııra ilç kolor
d\lmm manevra ettikleri haq r.aqaı;ma 

hlkim bulunan Schmoç:kıberg tepcs1 
• 

ne gitmi,lerdlr. 
Yüzlerce bombardıman tayyaresinin 

ve mitralyöz ateıterinin himayesinde 
ilerleyen •'mıvi., tuıf• me:ısup lruv • 
vetli lir turruı: dalgıaı "kırmııı .. Jarm 
hattını yarmala ve piyaldclere bir ge• 
dik açmağa muvaffak olmu1tur • 

Manevra aahaamdan ayrılmadan ev
vel Muıollni ile Hitler tepede inıiliz ve 
Macar askeri heyetleriyle görüımüıler. 
dir. 

Krup fabr:ka1arı gezilecek 
&sen. 27 (A.~.> - Manevralardan 

dönü1lcrinde Hitlcr ile .Muıolini, bura. 
ya gelerek Krup fabrikalarını gezecek· 

]erdir -

Bitler ltalyaya gidecek mi ? 

le mahiyetinde oldutu kaydedilmek•e· 
dir. 

Duçenin, Fiihreri ttalyıyr ziyarete 

davet ctm~aı mUmkündUr. Ancak bu -
nıın H1t'crin devlet reiı' ı·fatıyl ya.,.ça. 
ğı yeni bir ı!yaret ıekl:nde telakki edil· 
mesi lhımdır. 

Ne oluraa ol un, ı;mdilik Berlinde 
bu huıuıta ne resmi, ne de yırı resmi 
mallımat mevcuttur. 

Rir ıaatl'k mU'lkat 
Münih, 26 (AA.) - Muıolininin 

il tlerle yaptığı ikioçi mi.i15.kat;, bir aaat 
ten fazla sürmüıtür . 

Diğer taraftan Kont C'tıno da, Von 
Nöyrah z.:yaret ederek çok l!ZUll ıüren 

~:r mlilfikat yapmıştır . 

Mf'ş1ııı r lngili:: siııema artisti Klayb 
Bruk Lo1ıdra11111 '~~hıtr 11ir tiyatro 
aktrisi olaıı Floran.<1 Dezmond ile 
ovknmift"r. Reımim1: iki yenj eııliyl 

g6fteriyor 

Musolininin 
oğlu 

Amerlkada pek 
fena karştlandı 
Nevyorktan Pariı • Soir ıuetesino 

bildiril:yor: 
Mu,-olininin .otlu Vitorya Muıollni 

''Reae .. vapuriyle Nevyoıka gelmit ve 
lccndiıini nahoş bir tekilde karıılaına;a 
haıırlınan .SOO ki .. iJik bir gru_J>tan kur· 
tulmak için vapur karantin~ iken 
hir motorle ba_şka bir rıhtıma çıkmııtır. 
Vapur, rıhtıma yanaştığı zaman orada· 
ki opaılörden b!r ıca yübelmi§ ve 
9öyle dcmiıtir: 

"Bizden de lfabeılilerden de oldu· 
ğu ıibi korkan Musolininin o~lunu 
Amerika.dan defetmeli!.. Oparlörclen 
M us-olini hakkında tahkir mahiyetinde 

· ·· -ıcr de söylenmiştir. 
Nevyorka gelince Vitoryo Musolini 

r •,,mobile bipmiş ve birçok mot<>ıil$letli 
\ ' C otomoli pol'slerin muhafazasında o. 

tele ~:tmi§tir. 

Muhtemel ve bazı vahim hadiselerin 
Ö'lÜnc geçilmek i~in her türlü tertibat 
almmı~tır. 

Holivutta tctkikatta bulunacak olan 

Musolil\iniI\ oğluna, Holivut şirketle
rinden birisinin direktörü Mall Roach 
rcf alcat etmektedir. 

Lüleburgaz 
asfalt yolu 

Açılma merasimi 
bUgUo yapılıyor 
lıt~nbul - Edirnt - L ondr.ı a.

f alt yQlunun 162 tıilometrelik kıımıru 
:ef kil tden lıtanbuJ - Lüloburcıı aı· 
!altı bıtcün merasimle açıhru9tır. Me· 
raaime bu aabah saat sekizde Coiıl· 

o~lunda naf ıı müQ:.irlütü ön Un den ha
reket eden otomobiller1'cki davetlilerin 
yola çıkmaaiyle ba1lanm19tır. Bu oto· 
mobilli kafilenin baJında Nahı veki· 
limiı: Ali Çetinkaya \)ulun\.\YorC:tu. 

Nafıa Vekili Ali Çctinkaya, buıUn 
Lüleburıudı Halkcvi bina11nd.ı da. 
vetlilere bir aiyafet vcrmiıtir. 

KıfUe buraya cidinctye kadar kil· 
silk ve BUyUk Çekmete, Sinanköy, Si· 
livyi, Çorlu ve Büyük Kanıtıranda 

halk tarafından tezah;lratlı karıdınıp 

ulurlanmııtır. 

.. ,, .. ,,.,.,.. .. ~ ... ~ 

Türk tayyareleri 
... 1 b:a. · · · --• -• . . . · yerıi .D'4Aıır ,_.umtüJUn re.._ ·~ıuı ef· lı~lı çalışmaları; !.::r gün ycnı 

kin ıur.ıielik ''Dnea., ~azeteai harp tay- tayyare alanlannın meydana gctirilnıc· 
ycırecilig rn'r. hakkında ~kate de~er si ve nikayet kad n ve e. kek P lotlJ' 
bi.r makale y-.ımııtır. Buliar barbıyc yetiştirmek hu&usuı:tJa sarfedilcn gaf' 
nezaretinin h•ftalık ~cmuau olıan ret .. Bütün b-.ınl~r. T ürkiycdc 1ıafl 
<Narodna Otbrana) da aynen iktib.u kuvvetlerinin çok süratli bir 5urctte P• 
olunan bu makaleyi alıyoruz: ki.§afını haz:rlıya ak olan proğrarnil' 

"Ko-nsuın.ız 'ı ürk ye d'Q)hu.iye~.i, s 'st"Q"Jlİ ve verim'( fa"liycl1eridir. 
tanzi:n eti.ili \!ç yıllık t."r pli~ ha.va Eunlatdan maada Tü k iye Jıi.ıkÜ":~ 
kuvvetlerini fevkal.ide bfr ıunUe t :nin bava kuvvetleri i~ in mü!:i~ nlj) 

takviye ve i~ipf ettirrne.k iç 'o iddiab tarda h'r tahs.Z:ı.t ayırdığını da l:lydel-
b:r tarzda ça'ııauktadtr. Bu plin saye- m:k lazımdır. 
ıind: Türkiye hüküıneti ı 939 senesi 19.35 yılından bugüne ka:Jar ha"a 
sonlarında !:: ' rir\Ci dereceyi haiz biıı 1:1J.vvetıeri i~in Qrtaya konulan t"?bli,~.t 
harp tayyaresine malik bulur.acaktır.,, iiç mily~r b:ş yüz mily.on J• vııdır ~ 

Bulcar ıueteai ıon zamanlarda muh bu para. Tii.rh"ye hava kuvvetiniıı ıiıtf 
tel f mcsnleketle~~n a:ıJığımııı V"ya r h!r tempo ile inkişafını tercin et~Y' 
me"1Jeket dah,ilinde yaptı& mızı söy1e· kat idir • . 
diği harp tayyarelerinin evsafı, silahla. ~tv\ halk n, hiikumı:t tarilfır11an ç~ 
rının cinsi ve mahiyeti ha.kkında çok zilen plana ka·şı çok büyü!: b'r rncr~ 
csas'1 nıalmat verdikten sonra şöy!e tİ.}•et ve fed:ık@rhk gösterdiklerini ıik • 
ldcvam ediyor: retmck de f~dadan hali cl<:ğitd~ 

Türkler şimC:lye !:adar ~el: az bom - T1Y.4TROLAR: 
b:ırdıman tayyare•ine malikt'ler ve tay· 
yareleri iıt"mıl edilmiyen e:;ki tipler _ 
dendi. Şimdi satın aldıktan tayyareler 
ise ilk sırada bulunan en "eni ve en 
m<'dı:rn boınhlrdıına.n tay;.a releridir . 

1 ""T">""' '~RUL SAJ;:>f TEi{ 

V 
8u gece (Bebek) balı
çesinde yarın g~ 

( Suadiye) plaj ı :n d • 

(Donanma gecesO· TU.-kl:yedeki tayyare klüplerin'n 

----------,.,.--.-..,..,.,...~~_,,.~ ......... -·-------.A" 
( . -.., -.··.:-.. . ... . . - .. 

B O SD.MER ug n Sirıemasınd• 
Büyük bir muvaffakıyetı. ıiatcrilmokte o~ıın ve Paris'n en ~riü lü~:ı:i 

an1111da ffreya. eden eıerarengiz ·b:r aık entı:lw.11nı tıwvir eden 

Vicdan Mücadelesi 
Haftanın en s:\İ2:el ve alakabaht f imini ıörü.,~. 

OYNIYANLAR: 

REN : E St .. CVR ..JULES BEAR~ 
1~vetcn: F.K f .. ~R JURNAL ıon ·dünya havadiıleri. 

Bugün .aat 11 ek t~zilatlr r.-~tine • 

Fransızca ıöılü ıahane bir film. 

Baırolde: New • York Opera Metroı><>lit~n tryatroıundan 

I Peq~!!~[aS s~fı1RTHOUT Bertin, '27 (A.A.) - Muıofo'nin 
Hitleri yakın<U İtalyayı ziyarete davet 

ettiği hakkında ~ıkan bir haber dolayı. 
siyle tim~iki halde Musolininin Alm:n
yaya yaptılı ıiyuet~n 1934 te Bitle

rin Vencdikteki zlyaretine bir mukabc. 
t ElektrJk şirketi vergi 

~11111111ııtttıu11ıınıı1111t•1Mı11t1ıaııttlll11tııuııtıııı 
selefine ıdiııen işi y•pmalı, ham•lların 
inaan ıibi çalışmasını temin için biraz 
fcdıklrbk~n sekinmemelidirler • 

Karıundalr.'. ut, ıuıtuğu zaman, dc
mlndenberi yanımda seasi.ı ıessiz duran 
irl71rı iki yaıhca adam önUme geldiler. 
aakırc• bir ıclim verdekitcn ıonra : 

- Bizim de, dediler, aize ıöyliyecek 
binSerdirıYı wr. 

- Peki, dinliyorum, dedim. 
O zaman, biraı daha .:enç ve dinç 

göriineni anlıtmaia batl4dı: 
- Yeni belco~yeniı:amnamcsi muci

bince, bizi 65 yaıını geçmlı diye kadro 
hırtci blraktılar .. Bu belki baıka m~m· 
leketlerdc de böyledir ıamma. oraıda in. 
sanı her halde kolundan tuttukları cibi 
sokağa atmazlar böyle, bir tekaüdiye, 
bir tazminat filin bir ıey verirler. Hal· 
buki biz, timdi ne yapacağız? Çoluğu • 
muzu, çocu&umuıu na11l geçindirece

liı 1 Açıkta ulan 7 5 k:ti glinlerdenberi 
deliye tdöndük. Nereye bl§ vursak bir 
fayda vcrmed:. Belediyeye ı=ıtida ver. 

dik. Takip için ıidiyoruı, yüzümüze 

bile bakmıyorlar. 
Bakınız biz, aalan gibi adamlarız, 

çaJfJUUyıcalc hal vır mı bizde ... Böyle 
yapacaklarına bizim çanımızı .-ılımlar 
daha iyi.. 

Xarı:ın:ia, icleta ağlıyarılc konuean 
bu bl~rı ttamall:mn iaimlerini ıordum. 
ikisi birden cevap verdiler: 

- Muıtafa ve Sül:::yman .•• 

Bu iki ·;:\·•11ıyıt, teselll verecek bir 
~üt ıöz ıöylcnıek İ!ıted:m. Fakat halleri 
oyJe ıeıltlı, vaziyetleri o kadar b. Çl 1 e 
idi 1:•, kellme!P.r boğazımda di.iğümlen
c!,:. Bir tek aö7. ~yleyemeder, kc=--:llleri· 
ni ~,rmlı ıellmlayıp yanlarından u. 

zak!nJtım • 
HABERCl 

Son derece zenrfn bir adam olan aabıl< 

M ı11r ~vcl<lll vo uray \'e~rt Neıslm pap.. 
ıun Vlyanada tuıdıfı fakir bir lokarıtacnıın 
17 yqırıdakl ktıı Mart Hopnerle nipnlandı. 
tını yazmıttık. Bu renç kız bundan iki gün 
evvel tayyare ile Kııblreye ge'mtı ve 70 ya_ 
tındaki niıanlun tarafından 1cartılanm11tır. 

DUğUn merasimi evvelki cl'n bUyilk bir deb. 
debe ve lhtı~am içinde yapılmııtır. Reımlıulı: 
iki ıılfl,nlıyı göıtermtktedir. 

Pendikte 
haraç alan 

Beş kl~t adliyeye 
verildi 

Evvelki &ün ve dün Pendik civann. 
<1a dolapn kadınlı, erkekli sekiz ki,ilik 
h: r kafilenin, bir takım tahıclar tarafın 
dan önleri kesilmit ve k:nd ltr:nden pa 
ra alınm·ttır. Yapılan §ikayet üzeı'\ne 
PerJ:lik jandarması bu adamları yaka • 
lıyarılc Oıküdar ad!iyer.ine teslim etmit 

tir. 

Pend' ğe gezmeğc gelen bu kafile. 

c~marteıi günü Madalya bah~::ıi ' civa
rında gezerlerken, önlerine beş ~hıs 

çıkmıı ve onlara buralarda ne aradık • 
lnrını ıormuş'ardır. 

Bu'k ler buna cevap vermeyince: 
- Beş k~ğıt verin de ıeımenize 

ır.üsa1~e cdc1.:m ! demitlert.fü . 
K1file bu parayı çıkarıp verrni~ir. 

Fıııka-: dün de ayni ııhısların önleıine 
Ç"kması've gene bet lira kepnmıaı üze. 
rine hemen Pendiğe gelip jandarmaya 
ş'kayet etmişlerdir. 

Jan'iarma, yapılan tarif üzerine Muı;. 
tara, HAm:t, LCıtfü, Hüıey'n ve Hilmi 
bimlerlrHeki ıahıslırı yıkatımııtır • 

kaçakçılığı da 
yapıyormuş 

Sinemac:hk dünyasının iki ~rlak yıldızı 

JOAN CRAVFORD 
CLARK GABL6 

N~fis ve mükemmel b:r p.lıeserde tekrar hulu'§tiılA!' 

Elektrik eirketinin vergi kaçakçıh. 
ğına dair defterda.rlıia. yeni bazı ih. 
bar yı.pılmııtır. Bu ihbara göre, tir. 
ket muayyen miktardan daha fazlıL e. 

ıektrik sarfiyatı yapan yerlerden u.m G ..., N c· L y O L U 
para tabisi ettiği halde bunların iı- '-' 
tihlak ver,uerini ancak •arfedilen ç a, aa m b a ak. 1 m, M E L E K , te 
miktar üzerinden vernıekteymie. Ya.. ~ Y 
pılan ihbar tetkik edilmektedir.,....., 
~~~~~~~~~~~-..,,;.,..,.....,........,.,...,,.,..,..,,..,.-=-~=-~-----~~~~~~--=---
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Bütan ıstanbul 
Hazırlanınız 

halka 

' r •• 

JOHNY WAYNEN'in 2S KISJMLIK BOYOK FU~'Ytt 

KORSANLAR 
TRENİ 

AMERiKA ZABfTASINI UNILIRCI MEŞGUL EDEN iKi MOTHIŞ 
ÇiTiNiN Ş'Ml>IY& KADAR GöROLMEMlŞ P'ILMt 

BuaDo AL KAZA R Slnemasınd• 
• •••111111w11••ıaa BAŞLIYOR -==:m:u: 

~--------------~-------------------~~~~--~ 
·····= Bu akşam 
li'"-~n-.atulmaz M AD Y 

S AK A R V A Sineması 

li yıldız l'HRiS1 IANS 

Yüz ve ••i ile ıinema ilell\inde 
lnırb~t.r vermekten geri 

kalrmyecak ytl«b 

FRACIS 
fARMER 

il M E Ş' U M K A D ı N Fran111c:a •tk ve ihtiru fiJsdılİ 

I~ ~~~~«· 
1 rRENSES BtBESCO. Bu nbr-.in ıenerıin en iyi ve mülcemmel filmi olduğunu beyan ediyor. 
İ ilaveten: PARMOUNT JURNAL Nyo:. konferaım ve (3 dakilca) f4Y'i''" ha)'Nt öiTetici ~· 
I: film. Telefon: 41341 
ı:::::::::::::::ı::::::::::::::::::::::::::::::::::ı::::::::n:a ma=a;ı:aana:sa:m:n:m:a: ..... 
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TİYATRODA 

Cinayet ve aşk romanı 
.\Ş'•the. ÇhrlsUe'nin bu güzel romHı <Vt..Nıl) ta.ra!mdan tUr1'çeye çevrUm.lıtir. 

---------~--------..,,,. ........ '="'~"'""'~,-:-:--:'!".,,.-~=-==-:~~.....,.,~=-...,,.,.-~.,,.,.,.,~!~~~= 
aum görm~rlar.. Muhakemelerinin Şahidler listesi tamamen bitmitt;i. ı 

~Üddeiumumi kalktı : 
- Bu ölüm g~yet garip bir hadise · 

dir 1 • dedi. On kişinin bulunduiu bir 
tayyare kompartmanınd", bir kadını zc · 

hirliyorlar ve herkes bunu görmedi~hıi 
İdçlia ediyor. Muhakkak ki bu insanlar 
dan biri müthi surette yalan aöy;•:.iye>r. 
Clnayctin İ§lcnit ıekli küstahça bir cil
tcti ifade etmektedir. Katil, ağzına tü· 
hü gö~ürüyor ve zehirli dikeni 4flüyor. 
~nra da bunu kimse görmemiş oluyo:. 
~zııh edilmesi r;üç pir tezad 1 H~lbu~i 
1Ştc climiıde hem tüb, hem ıehirli di~cr. 
ll\cvcut 1 Doktorların tahlilinden kadı
tıır• zehirlenme ne~h:eıi öldüğü iıspat e· 
dıliyor. 

j üri hcyctipc hitaben: 
- .. . muayyen bir J&hs tf.yin edi! 

lllek ımçlemki mümkün e>lmıyor, Jüri
nin bir yahuı bir- kaç kat:ı hakkında 'ih 
tini söylemesini talep ederim. 

Jüri heyeti müzakereye çekilmt!( 
\iıereyken ıçl erinçlen bir tanesi itilerek 
hakime sordu: 

- Bir şey anlamak istiyorum, efen
dinı. 

- Buyurun! 
- Bu zehir saçan tüb tayyarenin k:>l 

tukbrından birinde bulundu 1 - dediniz. 
Acaba k imin işgal cıti~i iskemlede? . 

Hakir?1, notlarına baktı: 
- 9 numara ... Bay Puaronun ot"r-

d~ğu iskegılcde ... Kendisi bizce nıarnf 
bır şahsiyettir ... Fransız zabıtasına men 
•uptur •. Bize de birçok s"ef erler muave· 
neti dokunrrıuıtur. 

Soran adam, ters ters Puaroya bak 
tt. Sonra m111ldanarak: 
l "-Bu ecnebileri hiç sevmem!· dedi 
rısana emniyet hissi venne.zler. Hatta 

l>oliıimi,Je çalışmıı olaalar- bile .. '' 
Sonra, yükıek ıesle: 

d' ~ :-: 7ıoni~; dikeni bulıt" hıı 'Pıı•r-ı:t d• 
ıgını değil mi? 

- Evet. 
Jüri heyeti çeldldi. Beı dak~ka son 

~~ yerlerine döndükleri zarrıan h§kimd 
cır .~ağ11 Ufattı\<\r, HAkim kUıdı göıiin 
e ofkeyle bağırdı: , 

k - Böyle ahmakça bir hükmü ben 
abu) edemem. Hayır, hayır .. 

c . Jüri heyeti tekrar çekildi. TaahHı 
dılmiş kağıdJ uzattılar. Okyndu: 

.. "Heyetimiz maktulun zehirlenerek 
01ditğ:.ine klnidir. LAkin elde delail ol 
ll'ıadığı için katil tespit edilemiyor." 

BEŞiNCi KISIM 

Delikanlı ile kız 
Mahkemeden çıktıktan aonrı. M.d 

~orman Gcli yanında buldu. Delik~nlr 
otta sordu: 

b :- Aeı:;;q j ilri heyetinin verdiği ve 
~:ımin §iddetle reddettiii karar ney-

ıU ••• 
Arkaların.dırı bir sea: 
- Onu ıiı:e ben ıöyliyeyim I· dadi. 
Genç kızlı of lan döndüler. 
Puaro, gözlerini kırparak: 
- Benim aleyhime verilen bir ka· 

:ardı. Katil oldufuma hükmediyorlar-

"''· 
Mart, hayretle: 
- Aman, kabil mi? 
:Puısro gill.dü: 

ltı - Hakikaten öyle! Çıkarken bir adı 
i ~n . bagka b ir adama ıunu söylcdijini 
Sıttım: Bu igi yapan ıu kısa boylu Jl'ran 
~dır l JUrf zaten bu kanaattedir! .. 

"' Genç kız, hayret içinde, ne cevap 
ereceğini şaprdr. GUlmeğe ba~ladı. 

:Fransız polis hafi>·esi: 
i - 1ıte ahval böyle ... deCli. Şimdt ilk 
tt olarak kendimi temize çıkarmak tl . 
ın,., Derhal paçaları ııvaın4h. 
~ Sonra, tatlı bir tebes!ümle iki ı•n· 

•elimlıyarak uzaklaıtı. 
, Marj ile Norman Gel, onu, göıleriy 
•c t ,_. 

a~ıp ettiler. Genç erkek: 

ı-a;- N'c tuhaf adam bu! · dedi. Pol ,ıı 
~ 1Yc$i diyor kendine. Şunu it batında 1 
'1~rtnek isterdim. O boyla. o )'~ıle na. l 
~ib kıy~fet dcfiit tiriyor da katilleri ta 
b )ı: edıyor? Cani onu hemen farkeder .. 

't>ll mi? 
l{u:: 

,, - Siı bu c!evrin ~olb ha1iyelerlni 
.rtnt 
tı 11 biliyonunuz .. Artık en!ar yalan 

•akal talcn-.ağa, maky;;j yapmağa Hl· 

kuvvetiyle katili buluyorlar. 
- Öyleyııe az da yorulurlar. 
- M~ddeten belki ... Fakat kafaca? 
İkifi de güldüler. 
Delikanlı, kıza sokuLch.ı: 
- Size gir ;ey rica etsem kabul eder 

miıiniz? Bilseniz beni ne kadar mem· 
nun ~dcrsiniı. Mahkemede yorulduk 
Gidelim bir yerde beraber çay içelim. 
Hem felaket arkadaşı değil miyiz? 

Genç adam, mahçubiyetle Adeta ke
keliyordu ve kendi kendine kızıyordu: 

"- Abdal mıyım. neyim. ne oluyo· 
rum? Bir ~enç kız, kekelemeden c;aya 
davet edcmiyccek kadar toylaştım mı? 
Ş'.mdi kızcağız içinden benimle alay et 
ıe de haklıdır." 

Mari, bu teklifi basit bir tekiMc 
"Peki" diyerek kabul etti. 

Bir pastahaneye girdiler. Küçük bir 
masaga yanyana oturdular. 

Onlaardan ba~ka kimse yok gihiv-ii 
Bu hal. delikanlının pek he>şuna gitti. 

"M@ri .eldivenlerini çı\ıardı. Muhata
bına baktı~ 

Cidden bu, pek sevimli bir delikan
liydi. He~ de l'\e hoşsohbet! 

Norman, helecanını belli etmemek i 
çin. tekrar cinayetten bahsetti; 

- Bu tayyaredekl vaka, akıllar@ 

hayret verici bir i17 ! 
- Evett çok garip. Hem de böy)e 

bir ıeye tesadUf ettiğimden hiç mem· 
nun değilim. Patronumun bu işe ne ;ii 

yeceğini bilemiyorum. 
-Ne gibi? 
- Öyle ya: Belki de Antuan, böyle 

bir vakaya lçarıım~ı olan bir manikür 
kırın magazuında ~hşmasını istemez. 

- Evet, inaanlar cJriptir. Hayat ne 
ha.karıdır bazın... Ba,kaamm yaptığı 

bir cinayetin ~ezaaını sfa ne diye çeke
ainiz? 

Sonra babiyetle: 
- İnsan hayattan ifrtniyor. 
- Yok canım, ıinirlenmeyin ... Da-

ha orta.da bir şey yok. Hem de böyle 
'bir şey olsa bile patronumu kabahatli 
bulmam ... öyle ya: Belki de benim ka
til olduğumu aaoır .. İnqnın bir kere 
adam öldürmeğe eli alııtr mı, arkası gi
{ler. Antuan belki de müşteriluini öl
düreceğime tabip olur. 

Norman Gel, hayran hayrın kıza ba
karak: 

- Böyle bir şey yapmıyacağrruzı, 
ylıünüze bakar bakmaz insan anlar. 
:Ben, kafamı keserim ki siz masumsu
nu1. 

- Ben de yemin ederim ki, bu ci· 
nayeti siı: de yapmanuşımııdır. Mıa. 
mafih benim kanaatim solda sıfır kalır. 
Bakalım sizin müıteriler ne fikirde ola
cak? 

Delikanlı. dalıın dalrın dijıündü: 
- Sahi... MUıterilerim ... au. hiç ak 

hma ıelmemiıti. Belki do diJ~ilik yap· 
tıiım ıurıda iıkemleme oturmafı kor
karlar. 

Son~ birden bire ıenç kıı;a ıordu: 
- Benim dişçi olmam sizin sinirini

r:e dokunmuyor mu? 

Mari 1ıayretle: 
- Niçin! .. Niçin dokunsun? 
- Çünkü z•rif bir şey değil. Şai 1 

ranı defil. Dişçilik inşana adi bir mes
lek ıibi ıeliyor .... Doktorluk gibi değil. 

- Merak etmeyin, bir diıçi. bir ma· 
nikürden çolc dah• )•:.ilnektir. 

Gülüttüler. 
- Biz gayet iyi arkadaı olacafız 

c•liba, bayan.... Siz, n• deraini.ıı? 
- İnşallah. 
- Acaba bu akşam beraber yemelc 

yeıek de 10nra tiyatroya gitsek? ... Na· 
ııl olurZ 

(Devamı var) 

Kadm - Aman dürbünüm kıYılmntlt. 
yat 

Halife 
Ebu'abbas oğluna nasihalı nı 
yaptıktan sonra öldü 

Roma müthiş bir 
fırtına s ayesinde 

ku rlu J ın11~to 
>.rıı.plar İtalyanın mUhim kısımlarını z.&l'

tıtmeğ'e muvaffak \)lmuşıard.ı. Bunların a.ra. 
unda Slcllyanrn ele gl'çlrilmcsl için 1ı&rfedi. 
ıın emekler c;ok b\cyüktUr. 

Sicilya bir aralık Ro;n& imparalorluğı,ınuıı 
donanmasına kumandaıılık eden E!emilosun 
ldaroslne ıeçmletı. Kumandan isyan ederek 
ı11Uklll llln etınl§tl. F&kat E!emlloaun mll
lyeUnden Balato Palermo v&lt.ı )ıJ!kael Uı 

blrleıırek htll'be ~lactı. N•U~d• Efemlloa 
ma{lOf oldu ve 8alaton SlrUU,zad& lşUklll 
ll!n etU. bte bu btdlH tııer4Je Firnl >.ra,P 
Tav~!l M\llOkUnden Agleblye müracaat ettı. 
Adanın zaptı için kendisine yardım edllme!l. 
nl rJea ettı. 

An.ııtar mür~caatı kabul ederek Sir~IJ. 
za~ muh&ura ve mühim bir 1'\tımmı zap~t 
tiler. 

FakAt ordu araaında zUhur eden V1ıha 

haata.htı zilleri yarıda bıraktı. Mumatib 
bir 'kııım yer zaptedllmıııı ve oruı ulıerle 
kuvvetıendlrilmıttt. 

Araplar harbe dcva.ın etmete hazrıla.nll'. 

tarken Flml ölmUı:ıtU. Şimdi kendi hesaplan. 
na barbetmek vuJyetlnde idiler. İlk muva.t. 
fJklyeUer Araplara ceaaret vemılı bulund11. 
ğundan raıermo Uzerlne yapılan hareltıt 

muvaf!aklyeUe nell~lendl. Sicilya tamamlle 
uı.ptedlldi. Et.na f.ıll\r d,alı clvıtrına ka<lar 
her t.arat /.rap vtlAyetleri haline getırilerdk 
valiler taytn edildi. 

••ı yılı 27 eylfil gUnU 109{ sene evvel bu. 
gün Ar•P hUkUmdan ll&'leb oğlu Ebillabb!Ş 
Mehmet fatihi yanına <;4lırdı. EJ!ep ölUm 
dö,~nde idi. Son nefeslerini vermek Uzerey 
di. 

- Oğlum dedi tam iki ııene yedi ay ıalta. 
nat aUrdUm. Artık ölUyorum. Zaptetmtı oL 
du~mua yarlert elinden kaçnmamata say. 
ret et. Oraları elde etmek için hayli k~ L 

ıuttık. 

Eglep ~l\111& nui.haUerlni verdikten aonr~ 
gôzl~rlni ebediyyen hayata kapadı ve tahta 
oğlu Ebul A bba.s geçti. 

Yeni hallte. babasının aözUDU yerin• ge. 
Urnsek lçtıl huırladlfl ordu~ Kalabri~ 

Uaeriae "vketti. J!UyUk bir pvkle tA}\rtk 
e4ilen ANJ' ordu.u her mq,IçWltı yenerek 
Jlerllyor<11.1. Bı.ı stfer ete )'U; elliden tazıa ı•
h!r ele geçlrUmlt blrooıt ka.Mer zaptelHlmlf. 
ti. li~lte aldıfı tehirlerle iktifa eblle4!.ır.tao 
to vt ftalUMY\1 tamamile ele ıeçtrdl. ~gıcU 
ı, Romaya kalıyordu. Son bir hücumla bu 
ıehlr de za.ptedilecekll. Kı,ıvveUi ve m1.1ıua,rn 
/.rap orduay Rom' U~erine harelçet ettikten 
lılr mt.lddıt ıollr• ınUth!§ bir fırtına dehHfü 
ordu)'U d:ıtııet !~inde 'bırl\ktı. 

!"apa dördUnoU Leon mütemadiyen dua e. 
diyordu. Sanki bu dua kaooı edUmlı &'ibf A.. 
rap don~maıarı frıtına~ kendilerini kur~ 
tarmağa imkln bulamad.Jlar. R.ıyalıy-a ç411>a 
tl\k parçalandılar. B4 ııureUe RO.mnm fethi 
•u~·· dllfmUı bulund". 

Niyazi Ahmet 

Tonton 
amca 

ı Otomohtl kullanıyor 

-. 

Aynalı 
gazino 

1 

VcazaılMl : ilhan 7 aı us 
GUtıı.rüğUn arka..mıdaki Aynalı 1;azinoyu 

bilmem zty11ıret eltiniz ml"! Buruı 1stanLu. 
ıun en zevkli, en canlı kahve! rlndcn blrl~ir. 

Camlı kapının hemen dibinden bUyUk, p:n 
lak •Y1'alar ba.§lar. Bpydan boya, ta octı.ğa 
kadar. lfUtUn dU\'&rlar ayna ile kaplr<ltr. ln. 
&an buraya girince kendisini aynalı bir dUn . 
yada hlıısedcr. Garsonların gözleri bile ay. 
nalıdır. Velhlll5ll başka bir yerdir bu aynnlı 
gazino. 

Bir gün yalnız bagıma bir kahve içmek is. 
t~dlm, aynalı guluoya sırdim. Caıı:ftn anun. 
deki masada birkaç kl§i oturmuf, kc;ınuşu. 

yorla.rdr. Nedenşo onlan dinlemek ihtiyacı 
içimde belirdi, iki maııa ötelerine oturdum. 

Kranta bıyıklı, kuru ve kara yüzlü, bur. 
nunun ort.uı ka.nbur birisi vardı ki mUtema. 
dtyen konu,uyc;ırdu . ötekiler çok zaman onu 

dinlemiyorlar, fakat aralarında l;ılr konu§tl\8 
mevzuu kalmadığı veya ba§k& bir mevzu& 
geçmek için IA!a !asıla verildiği :zaman, is. 
temlyerok g5zlerlni ona çeviriyorlar. ba§mı 
bilmedikleri ve sonunu dinlemiyeceklerl bir. 
hlklycnln yalnız bir kııımmı yutmağıı razı 

oluyorlardı. 

Kıranta bıyıklı kunı adam alakamı ccl. 
betU: DlkkaUe ona baluyordum. SırtındıL 
soluk bir elbise vardı. Vaktiyle eirfh olduğu 
ktvnlıp sarkt\11 yakalarının altındaki koyu 
}\um&§ kısmından anlaşılan bu elbisenin ce. 
keU bir pardeaU gibl uzundu. Buna mukabil 
pantalonu, dizkaı:ıaklarma yakm yerlero 
kad&r ııyr:ıla.cak derecede kısaydi. LlaUkleri 

gev§emiı ve &ltma blrku.ç k&t kösele vurula. 
rak potlnle§thilmlı bir çlft mest gl)'U!iJU. 
Ellerini ı~umlu ıuzumsuz masanın UstUne 
~oyarak kemikli parmaklarlle msrmc.ri tı. 

}\ırdatıyor ve BJk eık gö:ıleriDl l!,ı.rpıyordu. 

O san, irin gibi gör.leriDl ... 
Yanlarına bir adam daha geldi. Bu, uzun 

boylu, Biyah bıyıklı bir gençti. Kuru ada. 
mm yüaUne kaçak bir göz attı, bana di§lerL 
nl gıcırdatıyor gibi geldi. Geçti, onlarm bltl. 
fiğlndekl muaya oturdu. 

Kuru adam, onu kapıdan girdiği u.nlye. 
den iUbaren korku ve hayret dolu gör.lerle 
takip ediyordu. Yanlarma oturdutwıu görün 
ce artık g&leı1nl çe't1rmek tu:ı;umunu hlsaet. 
ti, gözlerlle beraber gövdesini de cama do#. 
ru döndürdü ve 1<>ır.urt.tu. Arka~.!!l far" 
kında olmadıt{Lr. Ben dikkaUe bu hl.d!Beyl 
aeyredlyorum. 

Naıııl oldu, ben bile !arkında olmadım, 

ıen9 &dam btrden\ılre yerinden fırladı ve ku. 
ru adamın llıtUne aUıyarak pğ surş.tma 

Diddetll bir tokat yapııtırdı. Masa ka~t~ 

herkes ayağa kalktı \'e genç adam tekrar 
yerine oturdu. 

Kuru adam ayaktaydı. Blrlli hafifçe ko. 
lunu tuttu, )>eflnc oturtt\I. 'Pir §eyler mırıl
danıyor ve arkasına dönUp dönilp aynada kL 
zaran suratına bakıyordu. YUzUnUn tokat 
yiyen ksımmda dellkanlmm be~ parmağının 
izi olduğu gibi kalmıştı. 

Genç adam kahvesini sUk~etıe içti. Hlg 
~lmsey• tılr oey söylemeden masanın mer. 
'l'\'lerlne beı kuruş bıraktı:, aynada aaçlarmt 
düzeltti ve çrktı, glttı. 

Arkadqlarr kuru adamı teselli edlyorlu. 
<tı. O birdenbire ııulnl ~kseıtti: 

- Ama bu edebsizllk değil mi! Dunıp du. 
rurken kahvenin ortaamda adama tecavlb. 
etmek ne demek? Dağ b&§ı mı burası? Ben 
ona gö~terirdlm ama §imdi zemin \'e zaman 
ınUaalt değtl. Beni ml buldu koca oel\lrde 
kabadayılık yapşcak? Ah gözü kör olaııı 

dünya .. l"c günlere kaldık. Şimdi kalk, onn 
mukl\bele et, suratına bir yumruk at, dl~. 

lerinl gırtlağına tıka .. Polis, jandarına gel. 
~! .. Al pqına belayı ! .. İnşan böyle bir ı, 

yapıtr, yapar ama, yerinde!" Kadınlar gibi 
oehrin göbeğinde, burada yapmaz. Gel JCle. 
llm ksroımızdaki lnııan değil. Beni buraya 
ılrlncoye kadar takip elmiş, tam fınat l;!u 
(lrsat diyerek .•• l~a d&ldık, köpetln yanım:ı 
ıoldiğlnl bile görmedim .. Yokaa bir köste~l< 
ııbt.. 

- Canım UzUlme, dedi bir arkad&Şl, 'bU
yUltUlecek bir ıey dejll. 

- Yok ama., bu kadarına can dayanmaz. 
Ben lSmrUmde baban1dan bile tokat yıımemiJ 
adamım. Şunun D\!t"Uında oturup duruyo. 
rum. Bir kahve içip yorgıJnll,!ğı,ımu atıyorunh 
Ak§ama kadar rıhtım boylarında sürt Allah 
kerim. Çoluk çocutumuırun nafaka.sile uğra. 
,ırlten bir de böyle bir çakalm tecavUzUne 
uğr•ma'k! Artık bu kadarı tahammül edilir 
ıey değil! Ah kahpe dünya! .. Bld rezil rUs. 
,.a ettin! !tir \'akitler odacı diye kullandığr. 
mız adamlar artık bize yan bakıyorlar. Kah. 
verıin "l'ta!ıı\dıı, üstumUu ıaldrımak için fır. 
ıat kolluyorlar .. Ben bunun içln mi ıcnln 

kahrını ceklyorum? Yapacakııuı. bari n:ert.. 
çe bir ~ııy yap. Allabın km mı )'o};, d:ıl;ı te.;ıı 

mı yc;ık? Arka~ dP, benim seninle :btr he. 
r.abım var. §Unu hlr tıı.sfıyeye tabi tutm~ 1< 

isterim. YUrU gidelim HUrrlyyet te~ııın,:. 
Ora(!a gözden Irak. polis.siz, jandarın.ıwz 

ı&ıterellm kendimizi.. 
- Cıı.nım, çocuk musun'! 

- Hayır ama .. Gücüme b'ftU bu h dls• ' 
Haklı mıyım, haksız mıyım! Söyle) in c:.Jnl. 
nlzl severseniz.. FUha.ktktı. yap~lacak işi br e 
bilmez deti)lm. l{alk yerinden, :u kö~S"I don 
nok taya sf!slen .. bitli gttti. LAJdn ı;el de cu 
kıı!aya anlat. ömrümde mahkeme k ep • 

nedir görmemişim .. Şimdi bu y&Jtan sonra 
polls dal relerinde, mahkemelerde usraı ... 

Ne için '! Ba,ka birine !en&hk yapma.k ısın. 

Rezili h~plshaneye tıktır. Bu ııetcr başka bi. 
rine, nynl knncıkça uaul ile ayni oyunu ov. 
nayacak. O içerde iken çekeceğin vicda~ 

azabı da cabn! Kimblllr, belki anneııi nt 
evde, karısı, çoluğu çocu.ğU var. Bir .UrU 1". 
san aç blllft.ç aokaklara dökUlsUn. Ben bu 
f§I yapamam. Bu ıo benim işim defli! 

- Evet, evet! Sen bUyUkatırı. Bir c&hlllik~ 
- Yok, cahillik falan deme. Bunun lııml 

dUpedUz e(!el;ı.şJzllkUr, namuasuzluktur, her. 
gelelikUr. Böylelerine lA.yık olan muamPıe 

ya bir ku~ •• Bir tek kureun .. Yahud dıt. . 

eğer bunu yçaıağa lmklıı yokı!a dayak! Ce:1 

netten çıkma dayak! Bağlarmı bir dlret o, 
l\lırsın eline bir kırbaç, verirsin dayalı! k:ı.. 

fa, göz, kı~ak parça J"\rça ola.ısıya kadar .. 
Sonra çözers!n iplerini, atar!!m bir bobgs 
gibi dııarı .. Bayle köpeklere yapılacak mua. 
mele lnı(1ur. 

- Sana yakı§Jr mı ya? 
- Bak ora111 öyle. Yokaa, hani !nı;anr.:ı 

kendi kendisini )iycceğl geliyor. Bir namus. 
suza haddinJ blldlrememek, onu yakut\\dan 
tU\\l.P ıuratma sırt sırta Qç b9f tut -1ileya.. 
memek! Bu cemiyetin §&rtıan yok mu? Ha. 
nl insanı yqamnktan lfrendlriyor. Adamı 
k111luvrak bağlayıp salıverlyorlar. Bir sU't'U 
köatek, pQliıı, cUrilm., niza.in, laı.nun, terbiye. 
ahldk! Canım bırak bent, bırakm beni, her. 
kes kendi hesabını g8raUn. Ne Ilzım DU, bu. 
Mademki bazılannı ipsiz aa_psu: yeryUzUnıı 
aalıyorsunuz. O halde bırakın beni de, kolla. 
rımdakl J;inc1~1erl 9öz\1ıı. Herkes kendi doğlr. 
meDlnl döndllrsUn. !H~keıı kendi itini &ör. 
ııUn! Hayır. Ne olacak? İ§te böyle btr .çaknl, 
bir namuıılu adamı kahved~, yolda, tur&ıl.ı, 
burada gıı.fll avlayıp tokaUıyacak. 

Sustu. Dönllp ayna.de. yUzilne baktı, kalk~ı. 

gene d!SndU. eliyle yU:;UnUn kırmızı yoflnl 
yokladı. Arkada,lan seulzccı onu aeyred .• 
yorlardı. 

O lllt'3.d& caınm 6nUnd.e bir arkadqı ile br. 
tabcr delikanlı bcllrCI. Geçerken başını çevl. 
rip kuru adama baktı. Kunı adam, cam ia. 
tüne devrlllyormu§ gibi, 1>elln1 b\lktU. Ayr.P. 
larm içinde bellnl bU'ken, gözleri korku ılo 

açılan )ilzleree adam belirdi .. 
Dellkanlı geçti. Kuru adam tokrar oturdu, 

yumruğunu maa,aya vurdu: 
- Ah kab1>9 dUny&, ah! .. dedi. 

llhan TARUS 

Gayri 
mübadiller 

Gelecek ay koogre
Jer lni topluyorla r 
Son giinlerde işleri etrafındaki de

dikodu gene alevlenmiş olan ıayri mq
badiller cemiyetinin senelik kongresi 
ilk teşrinin 11 inde toplanacaktır. Ma· 
amafih bu birinci içtimada ekseriyet ha· 
sıl olamayacağı, binaenaleyh içtimaın 
on be§ gün sonraya kalacağı muhıkak 
bulunmaktadır. 

Malum olduğu üzere gayri mübadiller 
cemiyeti Maliye Vekili Fuat Ağrahdan 
ıayri mübadillerin ötcdenberi istediği 
olan mevzular üzerinde bazr vaitler al· 
mııtır. Gayri mübadiller kongreden ev· 
vel, Kurultay toplantıları sona erince 
Ankaraya dönecek olan Fuat Ağralımn 
yeni tcvziata taallük eden bu isteği kı&· 
men de olsun yerine getirecek ba~ı hu
susları temin edeceği ümidindedirler. 

Gayri mübadillerin, bilhassa lcUçük 
istihkak sahipleri komis}"Onun emlak 
5'.tııı iıler:inden memnun olmadıkla· 

tından komisyonun kaldınlmasında ~· 
rar etmektedirler. Bunlar geçen konı· 
rede cemiyetten çekilerek yeni ve ayn 
bir cemiyet kurmak için bir hareket de 
yapmışlardı. Esasen ekseriyeti de bu 
küçük istihkak sahipleri teıkil etmekte· 
dir. 

Geçen seneden bugüne ka'ı!ar, eıaslı 
bir tebeddül göstermeden gelmiı olan 
bütün bu vaziyetlerin, bu ıeneki konı• 
rede naaıl bir hava yarataeafı •talı 
yukarı tahmin edilmektedir. 
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Bombalı taarruzlar ! 
(Baş tarafı ı incide) 

bah erku~en polis memurları tedhişçi 
§ebckesine mensup o~duklanndan şüp-

he ettikleri iki ecnebiyi gizlice takip 
ederlerken, bunların "Kızıl haç., merke 
zine kadar geldiklerini görmüşler ve 

gözetlemeğe başlamışlardır. Adamlar
dan bir:si kapıyı maymuncukla açarak 

içeriye girmek istemiş, fakat tam bu es 

na.da, polisler her ikisini de yakala
mışlardır. Birisi Avusturyalı, diğeri de 

Alman oldukları anlaşılan bu adamla
rın üzerinde otomatik birer tabanca, 

el bombaları ve içinde zehirli bir madde 
bulunan ampuller bulunmuştur. 

B!uma suikast mı ? 
Ayni gazetede diğer esrarengiz ha

dir.eııin tafsilatını okuyoruz: 

Evvelki gün, Parisin Burbon rıhtı
mı üzerinde ve başvekil muavini sosya-

list lider Leon Blumun evinin tam ö
nünde, elin.de garip bir çanta bulunan 
bir adam, devriyede bulunan iki pofüin 

nazarı dikkatini celbetmiş ve bunlar, bu 
~:ipheli şahsa doğru yürümüşlerdir. 

Polisleri gören adam süratle ora.Qan 
k~çmağa başlamış ve polislerin kendi

&ine yaklaşmak üzere olduklarını gö
rünce, bir köşeye saparak tabancasiyle 

Merakeşte 
Yerliler ayaklandı

lar, hareket bastırıldı 
Berlin, 27 (Hususi) - Buraya ge

len haberlere göre Fransız Fasında bazı 
karışıklıklar olmuştur. 

Merakeş şehrinde yerliler arasında 
bir ayaklanma <>lmuş ve 20 kişi yaralan 

mı~.yerlilerden 60 kişi tevkif edilerek 
mahkemeye verilmişler ve muhtelif ha-

pis cezalarına mahküm edilmişlerdir. 

Bunun üzerine yerliler, mahkumların 

lehinde bir nümayiş yapmak istemişler 

dir. Zabıta bu ayaklanmıya karşı şid

detli hareket etmiştir. 
Tunusta da hadiseler oldu 

Paris, 27 (A.A.) - Tunusta yerli
ler arasında kanlı bir çarpışma olmuş 

ve 20 kişi yaralanmıştır. Bir de ölü 
vardır. 
----~~~~~~~-~--~~~ 

Ku Da kOaıro li1l a~u ın 
saığ Dam Oo~olillo 

anDamak nçnlillaaa 
Kulakları hali tabiide olanların, kü

çük saatlerin tik - taklarını, asgari 1,25 

metreden duymaları icap eder. Saatin 
sesini bu mesafeden duymuyorsanız 

derhal kulak mütehassısına müracaat 
etmeniz lazımdır. 

Fakat oraya gitmeden evvel, teşhi

sin kolaylaşması için, §U suallerin cevap 
lanru hazırlayın: 

Bir kulağınız mı, yoksa her ikisi de 
mi duymuyor? 

Uzanmış vaziyette bulunduğunuz 

zamanlar bu sağırlık geçiyor ve ba§ını
zı doğrultunca tekrar başlıyor mu? 

Sümkürö:.iğünüz zaman sağırlık a
zalıyor mu?'! 

Rütubetin bu sağırlık üzerinde te
siri oluyor mu? Gürültünün içinde da-

ha mı iyi duyuyorsunuz? 
Bu suallerin cevaplarını, doktora 

söylerseniz tedavi tarzına bü}•:ik bir 
kolaylık olur. 

Yeni neşriya t 

<.;ocu k d erı? isi 
Çocuk Esirgeme kurumu genel merkezi 

tarafından çıkarılmalıta olan (çocuk) dergl31 
1 ilktc§rln 1!137 den itibaren yurt yuvalannın 

yeni ve çok faydalı bilgiler verecek milnrle. 
rccatla dolu olarak :yeni §Cltlldc çıkmağa 

ba~lıyacaklır. I\urum : (Çocukıun cazip \"C 

güzel olması için hıç bir fcllakfirlıl<tan kar,ı'i 
mamaktadır. 

ZA Yl - Tatbik mlihlirürr•:i zayi et
tiğimden bundan böyle onu iptal edip 
yenisini kullanacağımı ilan ederim. 

Vehbi Alpar 

; H . A · .. -e ·.:re:~ ~R .. 
.. . . . '..... .. -·. ; . ... " , . ~ ..:.. 

1st~bulqn en .çok !fQtılön hakiki 
··kifrin ·· g~%i!le~fd~~~~ l1~v1.~1}'~( 
. . 'ABER'e vere~fer Jkô~ t!defr-ler. .... . . ·-· . 

ateş etmiştir. Kurşunlardan birisini 
göğsünden yiyen polis yere yıkılmı!ı, ar
kadaşı da bir an durakla.dıktan sonra, 
caniyi takip etmek istemişse de, adam 
ortadan kalbolmuştur. Bunun üzerine 
polis. merkeze telefon ederek vaziyet
ten polis müdüriyetini haberdar et
miş ve yarası çok ağır olan arkadaşını 
hastahaneye götürmüştür. Polis, bu 
meçhul adamı şiddetle aramaktadır. 

Laf{ıma konulan bomba 
Hadiseyi n•'.iteakip. ertesi günü sa

bahleyin Parisin Halevi sokağında yer 
altındaki lağım borularında kısa fası-

Dil bayramı 
DUb yurdun her 

tarafında 9'utlulaodı 
Ulu Önder Alatürkün büyük. eser. 

lerinden biri olan dil bayramı dün 
- yurdun her tarafında olduğu gibi • 
şehrimizde de tezahüratla tes'it edil. 
miştır. 

Diin gündüz ve gece halkevlerinde 
d!I bayramını kutlulama toplantıları 
yapılmıştır. Eminönü, Beyoğlu, Şişli, 

Şehremini ve Kadıköy halkevlerinde 
bu şekilde çok kalabalık toplantılar 
yapılmış, ınüteaddid nutuklar söylen. 
miş, öz türkçe şiirler okunmuştur. 

Türk dil kurumu genel sekreteri 
saylav İbrahim Necmi Dil.men de rad. 
yoda bir k~nferans vermiştir. 

Şehir sarayı 
Yapılarak lstanbul 
daireleri bir &rada 

top ~ anacak 
Hazineye ait işe yaramaz emlak 

ve arazinin satılarak yerine yeni ma_ 
liye binaları yapılması hakkındaki ka 
nuna istinaden defterdarlık İstanbul. 

da bir "şehir sarayı" yapılmasın ı te. 
min edecek ts.hsisatı bulabileceğini 
görmüştür: 

Bu suretle eıae edilecek para ile ts. 
tanbulda vilayet, defterdarlık. ve vi.ı 

layetin diğer şubclerlni içine alabile
cek büyük bir binanın in.~ası imkanı 

tetkik edilmiş ve bu hususta Başve. 
kaletin mütaleası sorulmuştur. 

Ba§vekalet, bu binanın Babıali ar. 
sasında yapılmasını tecviz etmiş, yaL 

nız şimdiki vilayet binası olan tarihi 

Babıalinin bir müı.e şeklinde muhafa. 
zasına lüzum göstermiştir. 

Bir denizaltı 
• • gem,s1 

loeholu civarında 
görUlmUş 

Dün, deniz ticaret müdürlüğüne ge
len malumata göre, bebolunun Abana 

m::vkiinde s::thilden üç mil açıkta kü

~ük tipte bir deaizaltı gemi!i görül
rr.o'..iştür . 

Derhal muhafaza nıcıkamları ha
rekete geçtikleri ~ilıi alakadar makam 
lara da haber vcrilmi~tir. 

Vapura binerken 
denfz~ dil~tu 

Dün saat 19,1 O da Kadıl."y iskele
sinden köprüye kalkmak üzere bulu 

nan Moda vapuruna binmekte olan 
Fatihte Kıztaşında oturan Sadık'ın 

kızı ı::ı yaşlarında Leman, muvazene. 

sini kaybederek vapurla iskele arası. 

na düşmüştür. 

Moda vapurunun gemicilerinden Ri. 
zeli Hasan, kızın denize düştüğünü 

görünce derhal denize atlamış ve kız.. 

ca~ızı muhakkak bir ölü:r dcn kurtar. 
mıştır. 

I..eman Haydarpaşa hastanesinde 
tedavi allına alındıktan sonra evine 
gönderilmiştir. 

Pencereden düşen 
~ocuk 

F'allhle Haydar mahl\11Cl'li Kavatlar ıoluı. 
Ç;ında oturan marangoz ITU11C'ylnln ild buçuk 

ya,ıarınrlakl k•:ı:ı pencereden ımkag-a bıı. 

l knrl{en dll§ınllş ve ı:ıısnUı yavmnıın 

ıuından kan gelm,,ğe başlamıştır, 

Çocuk baı:taneyc knldırılmı§lır. 

kulak 

lalarla üç infilak vuku bulmu~ ve bü
tün bir sokak alt üst olduğu halde, bi
nalar hasara uğramamı§. insanca zayiat 
olmamıştır. Polis suçluları meydana 
çıkarmak üzere tahkikata başlamıştır. 
Mektepte bulunan bombalar 

Ayni gün Bordo şehrindeki mektep
lerden birisinin bodrumunda iki tayya
re bombası, koridorda da bir "cehen
nem makinesi,. bulunmuştur. Biraz öte 
deki bir binanın bahçesinde de 7 5 lik 
dört obüs ve kocaman bir bomba bu
lunmuştur. Bu hadise bütün Bordo'da 
bü}•:ik bir heyecan uyandırmıştır. 
Tnnc1e bomba koyan adam 
Diğer taraftan haber verildlğine gö. 

r<', tcdhi.§çi teşkilatına mensup olan 
Ye bundan bir müddet evvel Tuluzda. 
ki ispanya konsolosluğunu berhava 
etmek teşebbüsünde bulunan ve bir 
kaç giln sonra da Serber şimendifer 

tüneline bomba koyarken cürmümeş • 
hud halinde yakalaııan, İtalyan ted. 
hişçi Gardella üç sene hapse mahkum 
cdilm!ştir. 
--x;;i _m_ah_k_e_m_e_,_Fr_a_n_k_o--h-esabına 

çalışan Ye Gardellanın bulunduğu ted. 
h:şçi şebekesinin şeflerinden olan Ar. 
mando ve Altomonte adlarında iki ts. 
panyolu da 5 sene hapse ve 3000 frank 
para cezasına mahkum etmiştir. 

Mısır Krah 
Halkın taç hediye 
~tmesfol istemedi 
Fransızca l'Intransigeant gazetesi -

nin Kahire muhabiri bildiriyor: 
Kral Faruk, milletin kendisine tak

dim etmek istediği tacı reddetmiştir. 

Kral Faruk namına başvekil Nahas 
paşa tarafından yazılan bir resmi 
tebliğde, hükümdar halkın kendisine 
kıymetli bir taç takdim etmek için, 
milli teberrü açmasına çok teşekkür 
etmiş, fakat Mısır iktısadiyatının bu 
buhranlı zamanında bundan vazgeçil. 
mesini istemiştir. 

Bu taç altından değil, platinden ya. 
pıla.caktı. 

Filistin de 
suikast 

Bir logliiz komiseri 
öldUrilldU 

Londra, 27 (Hususi) - Filistinde 
dün ümid edilmedik bir hadise olmuş. 
tur. Galilenin İngiliz komiseri An -
drevvs maiyet polisiyle beraber arab 
tethişçileri tarafından öldürülmüştür. 

İngiliz makamları, Filis tin hadise. 
!erine ciddiyet veren bu hadiseden son 
ra şiddetli tedbir ler almıya karar ver 
miştir. H aber burada heyecanla kar -

şılanınıştır. ı 
Suikastçiler henüz yakalanmamış • 

tır. 

• Halka sağlık bllgilerl öğretmek {lzerc 
ıÇERIDE: ı 

sağlık propaganduı yapılacaktır. Bu malc. 
aatıa afl§lcr baııtınlmaktadır. On iki muhte. 
lif me\'Zua alt olan bu aflıılcrin ba3ılmar. 
bittikten sonra bunlar sıhhi mUesseııelere, 

halkevlcrlne, mekteplere, istasyonlara, polis 
karakollarına aııılacaklır. 

• Sıhhiye vekfüeti tarafından Türk ırkmın 
,·a.sıflarını tesblt etmek Uzere bir çok grup. 
lar teşkil edllml§ll. Bu antropometrl anket. 
terine memur gruplar memur oldukları vl. 
lAyetıerde vazifelerine devam etmektedirler. 
~0.000 kişi üzer inde yaptlacak bu ankete alt 
fi§lcrden mUhim bir kısmı hazırlanmııtır. 

• Rumell!enr.r i civarında. jar.farmalar ta.. 
rafından bUyUk bir cla!m görülmü§ ve gön. 
derilen kıı.yıkla.r vuıtuile bu duba çeklle~k 
sahile çıkarılmıotır. Bunun maddi kıymeti 
oldukçs y'Jkaek ve deniz fllolarma mahsus 
bir deniz hedefi olduğu anl&§ılmt§Ur. Denlz 
kumandanlığına teslim edilecektir. 

• Deniz: harp mektebinden 937 senesi mczu 
nu olan yaraubaylaI'a 30 eylOl perşembe gü. 
nU saat ı:s tc merulmle diplomaları \"Crll:ıı. 

cektlr. 
~ Konya ehil hayvan ııergisl, dUn asker! 

hayvan lııuıtaneslnde merMlmle açılmıştır. 

• Şlrketıhayrlyenin kendi tezgA.hlannda 
yaptırdığı 7~ numarah vapuru dUn oğlcıkn 
ııonra Boğazda bir gösteri gezisi yapmıştır. 

• Antalyıı. mebuııu Rasih, dUn gece bir ka. 
za geçlrml§ ve BabıA.11 yoku§undan lnerkeb 

27 EYT .. 'ÔL - '193~ -
Atatürkün muallim

lerle hasübhali 
Turk Tarih cemiyeti asbaşkanı pro. 

fesör Afet dün saat 16 da ikinci tarih 
kurultayına iştirak eden muallimler 
şerefine Beylerbeyi sarayında bir çay 
ziyafeti vermiş ve ziyafeti Büyük 
Önder Atatürk huzurlariyle şereflen -
dirmişlerdir. 

Atatürk, Beylerbeyi sarayına gel. 
dikleri zaman refakatlerinde maarif 
vekili Saffet Arıkan, nafia vekili Ali 
ÇetinkaY,a, Bükreş elçimiz Suphi Tan. 
rıöver ve diğer zevat bulunuyordu. 

&ylerbeyi sarayında bir müddet 
hasbıhalde bulunan Atatürk muallim. 
lcrle beraber Akay idaresinin Göztcpe 
vapuruna binmişlerdir. Vapur, Kandil. 
!iye kadar b!r tur yaptıktan sonra 
Köprüye dönmüşlerdir. 

Atatürk, köprüde muallimlere veda 
ederek vapurdan ayrılmış ve otomobil 
le saraya gitmişlerdir. 

Profesörlerin seyahati 

ikinci Türk Tarih kurultayına i§ti
rak eden ecnebi profesörlerden bir \ 
kısmı dün Haydarpaşadan saat 15,15 

. 
te kalkan trenle Ankaraya gitmişler" 
dir. 

Ecnebi profesörlerden mürekkeb ı... 
kinci bir grup da· dün sabah vapurla. 
Çanakkaleye hareket etmişlerdir. O "' 
radan otomobillerle Truva harabeleri.. 
ne gideceklerdir. 

Tarih sergisinde 
Dolmabahc;e sarayındaki tarih eer " 

gisi Uç gün için kapanmıştır. 
Avrupa müzeleri tarafmdan ariyet 

olarak gönde~ilen ve Türk tarihi ,.e 
kültür.le alakadar bulunan eşyanın 
bir kısmı geç gelditinden bunlar, ser .. 
gi umuma açıldığı zaman hazır bu .. 
lunmak üzere yerlerine konulmakta " 
dır. 

Almanyadan gelen ye Uygur 'fiitk· 
]erine ait b ulunan gayet kıymettal' 
on bir parça e§ya. evvelce hazırlan " . 
mış olan camekanlara konulmuştur• 
B u eşya, Berlindeki Etnografi müıe " 
sinden alınmıştır. Eserler Şarki 'fÜl'" 
kistanda. Turfanda bir Alman ilmi hC.
yeti ta.rafından yapılan hafriya.tf.8. 
meydana. çıkmıştır v; hepsi de UY " 
gurlara ait bulunmaktadır. 

Bir tahtelbahir 
12 gemi baflrdı · 

Londra 27 (A,A,) - Röyter ajan&ı, Hon• j!'unu, çUnkU bUyUk Çin balıkçı gemtıerlıı1° 
kongdan istihbar ediyor: balıkçı ailelerini hep birlikte göturıııeııt• 

Scharnhorat adındaki Alm&n vapuru bu. bulunduğunu aöylemlntlr. 
gün llongkonga geldiği zaman deniz Uzerln. Balıkçı gemilerinin ekaerial Maca()d&XS 
de yapılmıı ol&n bir . katliam hlk!yesl nak- gelmi§tl1" 
ıedtımtı,tlr ki, ihtimal bu nevi rac1a1arm en Sivil Çinlileri öldürmekten 
mUthl§ldir: 

"Scharnhorst vapuru bir Japon tahlelbah: Vazgeç miyecekler 
rlnln bu ayın 22 ıılnde Cheelong Kan bumu Tokyo 27 - Japonya hUkO.meti, Naıııd0 
yakmmda taarruz etml§ olduğu 12 balıkçı Kanton gibi açık ıehlrlerln ve ııhil ııaJl<lll 
gemisindeki 300 den fazla insandan hayatta tayyareler tara!mdan bomb&rdıınanma ~ 
kal~ olan 10 kl§lyi getirmlştlr. İngiltere hUkQmet1nln protesto n~~ 
Sağ kalanların söylediklerine göre balıkçı cevap vennl§Ur. 

gemileri kendi haJlerinde balık avlamakla Japon hariciye nazın Htrota, açık ,etli~ 
meogul iken tahtelbahir ııu yüzUne çıkarak terin bombardımanı esnumda ecnebiler 
merhametsizce ate§ açmııı ve bu gemllerl yaralanmamaları için mUtemmln ihUY•: 
birer birer batırmı§ ve dalgalar araamda tedbirleri alınacağını beyan etmiştir. 
;;-;~;t~r~""' ı,..ıun-ıA.ı .. ı·a .. .ı.ı ..... ,.,,;_ı • .,. PüskUrtillen Japonlar 

Balıkçı gemilerinden bir tanesi, yelken Şanghay 26 (A,A,) - Çin karargAhmdatl 
açmağa ve bu kaUiA.mdan kaçrp ,kurtulma... bildirildiğine göre dllndenberl Lotıen ve ıJ• 

ohang mmtakalarmda çok §lddetll muhtı-"'• 
ğa muvatfak olmuıtur. • -···ıı 

Ekserisi yaralı olarak sağ kalanlar, bir beler olma!ı tadır. Japon taarruzları k~ tı 
ha.staneye nakledilmiştir. pUıkUrtülmUştUr. Her iki tarafm da zayi& 

İngiliz zabıtası, tahkikata ba.şlamı§tır. ZI. atırdır. 
ra batırılmı§ balıkçı gemilerinden birkaç ------------------
tanesinin Hongkongda mUseccel olduğu zan. 
nedilmektcdlr. 

Katledilenlerin 100 zil 
kadın ve çocuk 

Hongkong, 27 (A,A,) - Röyter ajanam.. 
dan: 

Scharnhorst gemisinin kaptanı, bu ııabah 
Hongkong açıklarında bir sala yapışıp kal. 
mış bir taknn kimseler görmU§ olduğunu be. 
yan etınlşUr. Kaptan, bunlard&n sağ kalanla. 
n almıştır. Bunlar, biri kadm ve dokuzu er. 
kek olmak üzere on kl§I olup UçU ağır ııuret. 
te yaralıdır. ' 

I<aptan, 100 U kadın ve çocuk, :.?00 U erkek 
olmak üzere 300 Çinlinin öldürillmU§ oldu. 

kendisine meçhül bir billiklet çarpmıştır. 

Bu çarpışma neticesinde Antalya mebus.ı 

sağ bacağından yaral&nmııtır. Blırlkletln kl. 
me ait olduğu tesblt edilememiştir. 

• Mustafa leminde bir çingene Çatalca 
kazasına bağlı Bulanık köyU civarında, ko. 

yun oUatmakta olan Osman isminde blrlnln 
l :S yaşındaki Ayşe adındaki kızmı zorla ber 
bat ederek. kaçmı§tır. Muııta!a evvelki gUn 
Ç'.ataıcs. civarında yakalanarak adliyeye teıı. 
Um edilmiştir. 

• Seltnlk panayırını ziyaret eden Trakya 
umumi mUtettl§i KO.Zım Dirik Edirneye dön 
mUştilr. 

• Maarl! vekfüetl gönderdiği bir tamimle 

llrf~'tl 
... ...... '1Viii--
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nest.anc karaııı fırtına.ııı) 
GUnl'şln dofu,o Gttn~ln bahıı 

t'i,52 18,00 

Vakit Sabah Öğle İkindi J~kıam Yatn lmaal 
4,30 12,05 15,27 ]11,00 19,32 4,12 

Kız yllzUoden 6 kJşl 
arasında kavga 

Dlln UıkUdard& kalabalık bir gen!: ırı1J:. 
hlr kıza atılan ııöz yüzUnden birlblrille 
ml§tlr. , .. 

Asım, Sabri, Hamdi oğlu Sabahaddin ıe• 
Cemal oğlu HIL§lm "Valdelatik,, nıahal ~ 
ılnde oturan Leman iııimll kızın yanıtı 110ş 
geçerken bunlardan Sabri ile H &§lm ~r
olduklan halde ıöz atml§lardır. Bun& Jt~ 
lenen Kemal lle Sabahaddin de Sabri ue f 

§imi döfmilşlerdir. Bu 11UreUe ortaya bir ;:ı. 
ga çıktığmdan zabıta heptılnl yaka!.:::--

blrillcl 
orta tedrisatın deralere llkteırin!n 
cuma gUnU b&§lanılmum.ı blldirmtıUr. 

O l Ş A R 1 D A : . ı<rst 
• İekenderlyede aekacn bin tıçlnln 11ur 

ı.•aruk lehinde tertip ettikleri bir tez&tUf• 
eanaıımda panik olmuş ve 25 kl§I öımU§ 
100 kadar da yaralı vardır, aıııı 

• KUçUk ltilA.t konseyi bugün ilk lçU:ı!lı' 
yapmaktadrr. B&§lıca mesele kUçUk 1 01,ıı 
Macaristan arasında cereyan etmekte 

mUzakerelerdir. pari'' 
• Sabık İngiliz kralı ve rcfikW 

vuıl olmuıtur. edf• 
• lı.ehl.ıtanda 1920 isU!Aamda t..abrlP ıc6P 

len V!atul nehri Uzerlndekl bin metrelik 
rU yeniden yapılarak açılmıgtır. ,

1 
·sJI'' 

• Ywıan VeUahdi Bulgarlatandan ' > 
ya gltmııtır. ~11usıe 

• Lehlatanda Yahudi aJeyhtarJığrnll1 1 ~1'geçmek için hUkQmet bazı tedbirler a 
8 

tır. · o.-
• FillıUn Arap komitesi traıı şaıtnı''r•ııl 

nevredeki trak heyeti murahha.aasın,:;erar
Boncoura n İrlanda BIL§veklll de ' ıarııı' 
birer telgra! gönderer ek FiliatlD )ı..rtLP ~ te· 
Cenevredc yapılan mUzaheretten dola) · 

§ekkUr ebnl1Ur. keııtt"' 
• Bı>yoğlu balkevtnden : Evimizin or •1~rt· der" 

birlikte çıı.lm&, ağız ııazr, caz. koro ga'i ~· 
ne kayıt muameleslne ı l<';orlnle\'\'C1 ~ 1_şri
rihlnde b8§l&nacak l5 teşrinievvel 93 ' edcı>' 
hine kadar devam olunacaktır. Jı..rıu ~ 
terin evimize mUracaatıannı rtca eyıer 



Adallı~~ GüreşPilerimiz Yunanlıları 
asında yuzme Y · 

Barutgücü 
Demlrsporu 
mağlôb etti 

~~~~~.:~:~~:~. 7 - o· mağlôp etti Dün Bakırköy Barutgücü sahasında 
büyük bir seyirci kalabalığı önilııdc 

Barutgücü Ye Dcmirspor ldüpleri ara • gel diler 
.)1 Heybeli plajı havuzunda Ada. 
~CUler arasında müs:ıbakalar ya. 

Ve neticede 177 puvanla Hey. 
~r birinci, 42 puvanla Büyük a. 

"r ikinci, 6 puvanla Burgazlılar 
U olmuşlar. Kınalıadalılar hiç 
alamamı~lardır. 

~iik bir intizam içinde cereyan 
\'e su sporları antrenörü ile Bey. 

F'ahri ve Hamdlnin hakemliği 
tapılan karşılaşmalarda alınan de 
, r şunlardır: 
·UçUkJere mahsus 50 metroluk ya.. 
'birinci .Azmi, ikinci Emin. 100 

1 
°1ukta birinci Mehmet, ikinci Ni. 
lOQ metro kurbağalamada birin 

~dal, ikinci Taci, 100 metro sırt 
~e birinci Bülend, ikinci Torna -
lOQ metro sırt üstüde küçüklerde 
"Ua Haki, 200 metro büyU.klerde 

11dle Mehmed, 100 metro bayan -
~ da lzolde rakibsiz yüzmüşler. 

Ô'J() ınetre kurbağalamada birinci. 
.,,~dal, ikinciliği Torna, 400 met. 
,:,:tbestte birinci BUlend, ikinci Sa. 
''lldin, 25 metro dalmada Masun 
~i olmuştur. Bayrak yarışına 
i ka(!a ve Heybeli takımları gir _ 
~eybeli talnmı birinciliği kazan. 
1 • 
~()O nıetre serbest yüznıeye müsa. 
\:rıcı olarak İstanbul şampiyonu 

da girmiş ve birinci gelmi,tir. 

~ner- Kurtuluş 
Atrf:'tlzm 

~ oh a lzAID .. • 
l;ı"'?l Kadık6y ııta:dında Fcner lJ ve. Kurtu. 
ttrr &.Uetıer ntasındıı bir mUsabaka yapıl. 
1rıo • Alman neUcelcr ıunlardır: 
\>ı tlletre Cihat 12, 
~laıtıı -

nıctrc: Ftıruz:an 24.l 
1 tclb 

~ llletre: Vllakfs 5,17 
l Olaıı 

~ ~etrc: Vlte.Jlıı 5,7.2 
Olruı 

~: KUkrçU 32, 
" t, 
~ile: Çubuk 11,40 

't'ul'\ııan, 
A..~~ek: SUrcyyn 1.6~ 
l 'I 

A..:~: JiUseyfn 6.0S 

~~ R.lyopulos 30,115 

1 vtn, 
~ 10() bayrak yanşınd:ı Fenerbahçc birin 

~ ~rtuıuı:ı da ikinci olmu!'lardrı. 
\ 

~nerbahçenin 
•ıesaplarında 
~Uesslsler usu lsUz 
~ r- sarf J?Ör mediler 

' cııerbahçc BT1or klübü mii~sisleri 
ilet· 
~ 1>ıdcıı: 
encrbahçe Spor klübünün bu eylfı. 

'\ k~ ncı pn7.ar günü sabahı saat 10 
~I lup merkezir.de f ev kal il.de olarak 
~i anan müessislcr heyeti, klüp ida. 
\ 111 

Ve heımplarını mevzuu müzake- ı 
~l!tek bu idarenin ve hesapların 
~ Ilı. usule muvafık ve muntazam 
~lığunu memnuniyetle görüp idare 
l!tlnc teşekkürle müı.aheretin i te. 
~ar vermiştir. 

GUre, takımımız Beşlnçl Balkan şampiyon ·~...-·· ------
luğU müsabakalarına iştirak eden Yunırn f""' ' 
dtlblle dUn Taksim stadında knrşılıaştı vn 6 
dört r.1usabakayı tuş UçUnU de snyı hesnbil.! 

kazandı. • : , 
Saat dörtte takımlar ringe çıktılar. 1stnn. 

bul gUreş ajanı Hikmet ile Yunan kafıt..ı 

reisi Vı:kusls birer nutuk söylediler; Tür'< 
takım kaptanı Saim de misn!lrlerc bir kupa 
hediye etti. 

Yunan kafile reisinin bir doslluk eseri ola. 
rak bUtUn mUsabakn.lnrda hakcmllklerln 
Türkler tarafından yapılmasını teklif etti \'e 
~lddeUe nlkı§landı. 

Bundan l!Onrn karşılaşmalara haşlandı. 

Emin - Biris 
GUnUn lfü gtlreşl 56 kiloda Ywıanlı Blrls 

ile Emln ara51nda yapıldı. 
Birlbirlerlnl dcnemelerlle başlayan milıo:ı. 

bakanın ikinci dakikasında Blris bir kofa 
ıcol kapmak isterken kendisi alta düıştU. E. 
min salto yapmak lc;:in uğraşırken Yunanlı 
tekrar ayağa kalkmağa muvaffak old• ı . 

GUre§ mfümvl bir:• kilde cereyan edi}·ord:ı 

Beşinci ve altıncı dakikalarda J<~min iyi b!r 
kata kol kaptı \'e rakibini yere serdi fakat 
her !kisinde de minder rlışında tuş yaptı. 

Yedinci dakikada gene bir kata kol kap. 
ma~B çalışırken Emin alta dU§tU. Birinci ıu 
sım berabere olarak bitti. 

lklnci ktBmm ilk Uç dakikasında Emin alt 
taydı. Blris neticesiz bir salto tatbik etti. 

lklncl Uc;: daklltaıln Emin rlc UstUste iki 
salto yapıyor ve mUtemadl:ren puvan top. 
luyordu. Blris bu tehlikelerdm mUltenı. 

mel köprUlerıle kurtuldu. Ayakta geçen ı<O"\ 
dört dakika tamamilc mUsavl geçti. 20 da. 
klka sonunda Emin sayı hesablle mlıttcfiknn 
galip gelül. 

Ynşar - Filipis 
. 81 kilo : Bu ka!"§ılaşma sUratıl ve zevkli 

oldu, dakikalar geçtikçe suratı de ziyadelc~
tl, bc§incl daklkadl\ Yaşar rakibini ıııtıııa 

aldı; Yunanlı mUdafıı.a oyıınu yapıyor ve 
bunda muvaffak da oluyordu. Son dakikall\r 
da gittikçe şiddetlenen ilk devre iki hakem 
..,._,, __ • p~"r hl,. hllldlmil,. ı>craht>r \rnr11rı 

verdiler. 
Kur'a neticesinde llk dakika Ya§nr alta 

yattı. Bu kısımda F)lipis hemen hemen hiçh!r 
ıey yapamadı. 

Yaşarın Ustte olduğu ikinci Uç dakiki\ için 
de yaptığı saıtoların Uc;:llncUsUndc Yunanlı. 
nın mrtını mlndcnı yapışbrdı. 

Y&§arm galebesine &cbcb olan bu tuş mU. 
ııabakanın ı:; inci dakika 40 ıncı saniyesin. 
de olmu§tıı. 

izzet - Polihronyos 
66 kilo: Yavaş ve heyecansız g-cçen ille 

on dakikanın sonlarında 1z:zct ani bir hücum 
yaparak Pollhronyosu köprüye getirdi fakat 
tccrtibe.qizllği yilztinclen muhakkak bir tuşu 
yapamadı. 

İkinci dc\Te ayakta başladı ve bu kısmın 
birinci dakika brşlncl saniyesinde bir h~I 
kapmaslle 1zzet rakibinin sırtını yere goUr. 
dl. 

Saim w Mnrko 
72 kılo: Eski ve en teknik gUreşçılerımir.. 

den Saim ıılklctindcn bir kilo fazlasında yap 
tığı bu güreşi bUyUlc bir ustalıkla kazandı. 
baştanbcrl ha.ldın bir gUrcli yapan Saimln 
kar§ıamda Marko TUrk pehlivanının oyun. 
lar:ına mukabele etmcğe ı:;alışıyor(lu. 

.Nihayet yetllncl dakika l50 inci sanlyed:ı 
güzel bir çevirme yapan Saim Yunanlının 

sırtınr rnlndıırc değdirdi. 

Ankaralı Hüseyin - Kampaflis 
i!l ltilo: Bu karşılaşma çok çetin olarıı:{ 

b:ışladı her iki pehlivan da ayakta birlbirlc. 
rinl hırpalıyorlar. Dördüncü dakikadan son. 
ra HUseyln halit bir UstUnlUk tesis etti, al. 
Uncı dalılkada da bir · bclkapmasile Kam. 
pllfiisl altına aldr ve biittin devre sonuna ka. 
dar bu \•aziyeU muhafaza etu. 

Birinci dene sonunda hakemler HUseylnl 
galip bildirdiler. 

İkinci devreye gene HUscyln Ustc olarnl< 
b~landı; Ankaralı bu defa klelcrlle bir şey 
yapmnğ'a uğraıııyor nitekim yaptı ela. Fal;:nt 
minder kenanndn olduğu için saylımadı. 
li inçi clakiltada Hliscyin ı;cne nıUkenım"' 

. . 
• maçın~an bir gfüilniq 

Tiiı·]~ t'C l'ııııaıı 

Ya§ar rakibin i mıhlarken I 

bir lutı yapu ysa da orta hakemi bunu kabul 
etmedi. MUıabaka sonunda Ankare.Jı H U3e. 
yin sayı hcsablle ve müttefikan galip geldi { 

Mersinli Ahmet w I...efakis 
/ 

Si kilo: MUaabakası bapr ba§lamaz Lela. 
kls ant bir kafakol k aparak Ahmedi allına 
aldı, Meralnli bundan köprtı ile kur tuldu ve 
derhal r akibini kar~ı h Ucuma geçti birinci 
dakika sonunda rakibini altına aldı; Yunanlı 
Ahmede oyun vermemek için fevkallde gU. 
zel gUre§lyor; yedinci dakikada Yunanlr alt . 
tan kurtuldu. 

İlk on dakika ::'deralnllıı1n galebe.sile bitti. 
lkincl on dakll<a çolc zevksiz olarak haf-

iki metreyi aşan 

Yüksek 
atla yıcılar 

13 çb Amerikalı olmak üzere 

~ütün dürnyacdla 
41 s atDettır 

Bugüne kadar bütün dünyadaki 
yüksek atlayıcılar arasında iki metre. 
yi aşan sporcular ancak on beş ki§i
dir. 

Bunlardan yaln ız ikisi Avrupalı , di. 
~crleriyse Amerikalı atletlerdir. Ame
rikalılar arasındaki üç 1.enci de 2,08 
ve 2,07 ile bu mühim derecenin en 
başında bulunmaktadırlar. 

İşte bu on beş atlet ve yaptıkları 
dereceler: 

J - l\lalvin Volker 2,08: (zenci) 

2 - K. Conson 2,07 (?.enci) . 
4 - Davit Albri ton 2,07 (zenci) 
4 - Vnlter Merti 2,06 

5 - Corc Spiç 2,05. 
6 - Kalevi Kotkarş (F inlandiya ) 

2.04 (Avrupa rekoru ) 7 - Harlot 

Ozborn 2.03 
- I•:nt Bark 2,03. 
9 - Dilos Terbcr 2.02. 
10 - Bob van Ozndcl 2 02. 
11 - A l Tretkil 2.02. 
12 - Endi Bison 2,02. 
13 - Rufus Hankart 2,0 1. 
14 - Vikeri 2,01. 
115 - Kalıma <Finland iya) 2,lH. 

. -

...'"' ....... . ,, ' 

. ••""'-~ .... 
rıiireşrileri l>ir arada 

ladı. 18 inci dakikaya kadar da böylece blr 
ıtişme ile geçti. 16 ıneı dakikada Ahmet bir 
salto yaptı fakat netice vermedi. MUsabaka. 
yı 20 dakika ıoonunda Ahmet BByı 
kaundı. 

hesabi!e 

Çoban Mehmet - Çardis 

A~ır slklette QOban MehmcUe Çardis karşı 
la!Jtılar. Yun&nlı pehlivan mukadder olan 
Qkibeti pek iyi bildiği için, ilk daklkalarrla 
yapmak !stedlğl §lddcUI hUcumlıı.rmdan ikin 
el dakikada vazgec;:U. Zaten o §lddetll hanı. 
lelerden bir §ey elde edememlştl, ikinci da. 
klkada. rakibinin kolunu kapan Çoban gUç. 
IUk çekmeden Çardlsln sırtını yere getirdi. 

~ .ıı • 
TUrk _ Yunan karşıla§malan nihayetlen. 

dikten sonra Çoban Mehmctte Mersinli Ah. 
met arasında bir .serbest gUreş g!Ssterl,i 
yapılmı, ,.e bu müsabaka büyük bir alfika 
ile takip edl!mi§Ur. O. M. 1\. 

sında futbol müsabakaları yapılmış -
tır. 

Günün ilk karşılaşmaları genç ta -
kımlar arasında olmuş. bunu Barut. 
gücü 8 _ O kazanmıştır. 

B timleri arasındaki karşılaşma 

O - O beraberlikle neticelenmiş, A ta. 
kımları müsabakası ise çok heyecan. 

lı ve zevkli geçmiş, neticede Barutgü. 
cü rakiplerini O - 2 yenmeğe muvaf -
fak olmuştur. 

fzmit mıntakası 
~ampiyonluğunu 

Ak yeşil kazandı 

İzmit Akyeşil takımı ile Adapazan 
futbolcüleri arasında mıntaka şampi. 

yonluğunu tayin edt!cek olan karşı -
laşma dün lzmitte yapılmıştır. 

Mütevazin bir şekilde cereyan eden 
oyunda fırsatlardan daha iyi istifade 

eden Akye§illiler rakiplerini 2 • 1 
mağlüb etmişler ve mıntaka sampiyo. 
nu olmuşlardır. 

Dl\Jı1n1ya ıt1aıro aığ ıır •ü 

Boks Şampiyonluğu 

Yedi seneden. 
beri dünya vasat 
siklet boks şam -
piyonluğunu mu
hafaz a eden ve bir 
türlü memleket 
haricine çıkmağa 

razı olmıyan 

Fransız Marsel 
T ilin, nihayet A 
mcrikaya g·dc
rek, Amcril:ada 
yerleşmiş bulu
nan Yunan bok· 
soru Apo::tolidi. 
ye mağlüp o~Ju· 

ğunu yazmı~tık. 

Bugün gelen Fr:ı ·sız gazeteleri bu 
maçın tafsilatını ver rken, bermutad, 
bu nağlub·yetin bir kaza ncticcsnide 
vuku bulduğunu ve Marsel Tilin tam 

galip vaziyete geçerken, göziindcn ya
ralanarak cloktorlar ta:-afınuan men -
edildi~;ni ve Apo::tolinin hükmen galip 

- . ... ... 

ilan cdild:ğini yı:ızmaktadırlar. 

Yukandaki resiınler, yc.11 dünya çam 
piyonu Apostolidi ile, sabıl: şampiyon 

Marsel Til'in kansını (kocasının eldi
venlerini getirirken) so:termcktcdir. 
Aşağıdaki resim::lc Marsel Til son an. 
trenmanında görülmektedir. 



H Hatıralar ve müşahedeler.· .. , 1 
53 borazandan mü

rekkep 6 t abur 
Asir'de vergi tahsU etmek için 

dahiyane bir çare ! 
' • 

Tavs·yeler 

cnucdln y1Y1m1Y1şato<eo 
~ n ır. ite ırttn iP 

Banyo İCjİn cildi yumu~atıcı bir re· 
çete isterseniz, işte: 

Bicarbonat de soude 
Tartr kaymağı 
Amidon 

200 gr. 
175 gr. 

300 " Hilifet ve saltana~ merkezi olan İs. 
tanbulun lile kap'.tü!asyonların meş'um 

ve imhakir hükümleriyle ecnebiler için 
bir müstemleke demek olduğu devirde, 
Osmınlı imparatorluğu ana vatandan 
binler ve binlerce kilometre uzakta 
müstemleke siyaseti ile uğra~makta .... 
Türkün öz yurdu bir harabe halinde 
dururken, toprağı Türke düşman, ha· 
vası Türke düşman, güneşi Türke düş· 
mc:.n olan ve buna mukabil en küçük 
bir istifadesi b:Je mevcut olnuyan Ye· 
men çöllerinde bol bol Türk kanınm 
aktığı istibdat devrindeyiz. 

Anadolu ve Rumelinin en dinç, en 
zinde, en genç binlerce, yüz linlerce 
cvl5.dının tedbirsizlik, akılsızlık, dü. 
şünccsizlik yüzünden Hicaz, Yemen, 
Asirdeki mezarlarına bile bile gönde
rildiği günlerdeyiz. 

1900 senesinin i.l~baharında Asirde 
bulunuyoruz. Alaylı bir binbaşının ku
mandasında 250 mevcutlu bir müfreze, 
mutas:urıfhk merkezi olan tbhadan 
yola çıkarılmıştı. Müfrezenin vazifesi, 
halkın "Zekatı Muhammedi,, dedikleri 
seneı=k ağnam ve aşan ya i'.ynen ve ya
hut para olarak tahsil etmekti. 

Merkeze civar olan !sabile ve köyler
de tahF.:lat işi nisbcten kolaydır. Mesa· 
fe uzadıkça müşkülat artar. Nihayet 
öyle yerlere geJinir ki kut uçmaz, ker
van geçmez. Orada hak sahibi, silahı ve 
kuvveti çok olandır . 

1300 den 2100 rakımlı tepeler, sarp 
ve yalçın kayalıklı boğazlar ve yaylalar 
arasına serpilmiş olan köy ve kabileler. 
den tahsilata Cjikan 250 mevcutlu müf
~zede bir çavuı ve dördU onbaşı olmak 
üzere tam elli Uz bora.zan bulunduğunu 
kaydetmeği unutmryalım. Bı!r müfreze· 
mevcudunun beşte birinin borazan olu
şu çok görülmesin; bunun sebebi hik • 
metini birazdan anlıyacaksınız. 

Bir kaç çuval hububat ve yahut beş, 
on riyal ( ") için bir çok Türklerin ka:. 
nına malolan bu tahs.:.Jat meselesi o se
ne umulmadık bir kolaylı1cla devam et. 
mişti. 

Muvaffakıyet ve kolaylıkta bilhassa 
amil olan, alaylı binbaşı (şinidi ismini 
hatırlayamıyorum} ağanın §ahsi ted
birleri idL Müşir Ahmet Red:.f Paşa 
kumandasındaki taburlarda nefer ola • 
rak Asire giden müfreze kumandanı cı. 
raların tam kurdu olmuş, tam 315 sene 
ayni yerde çalışarak muhtelif badireler 
atlattıktan sonra mevkiini kazanmıştı. 

Tahsilata memur olan müfreze Tari.· 
me ve Hattab denilen yere karlar getir. 
Burası ile merkez arasında tam sekiz 
günlük bir yürüyüş mesafesi, yani 200 
kilometreden fazla yol var. Burada 
işin şekli deği~ir. ibni n.:.ıeym ismindeki 
ıeyh dayatır: 

"-Padişah bizden zengindir .. Bizse 
fakir zavallılanz .. Bize o versin!.,, 

Müfreze kumandanı hiç f.stifini boz
maz .. 

- Pekala, der. Bana, senin zekat• 
,,ermiyeceğini söylem:şlerdi. Faka• 
ben aradaki otuz senelik hukuka güven 
mişfm. Yazık olacak, arada dökülecek 
kanın vebali senin boynuna 1. • 

Bunu söyledikten sonra kapıda du. 
ran borazan çavuşuna döner 

- Çavuş, bütün borazanlan topla, 
burcun üzerine çık, kumandan paşaya 

6 tabur askerle 15 top göndermerfoi, 
İbni Dileymin devlete karşı geldiğini 
hab~r ver . 

Seneler.:lir, Yemenin bütün felaket -
ler ni görerek tama miyle pişmiş olan 
çavuş hiç tereddüt etmeden: 

- Başüstüne, diye selamı çakar ve 
ve derhal pem::ereden borazanlara cem
ol ;.~rusunu çalar. Aradan beş dal-ika 
geçmeden 53 mevcutlu borazan takımı. 
evin damtna çıkarlar. Bu müddet zc.rf rı 

da Tü:-kçe bilenler müfreze kumanda • 
nının emr:ni ~eyhe anlatırlar. 

G tabur, 15 top! Felaket!? Ne yapma. 
lı? Evvela hayır demişken birdenbire 

"'başüstüne., demek olmaz. İzzetincfs 

ve şeref meselesi var. 
Şeyh bu ve buna benzer mülahaza

larla uğraşırken dehşetli bir gürültü 
ortalığı inletir. Bütün mahrumlyetlerin 
ve felaketlerin öldüremed:ği 53 Türk 
gencinin çelik göğüslerinden çıkan 53 
nefes pirinç borud:ın etrafa yayılan elli 
üç yılclınm olur, etraf iaim inim inler. 

Yaşadıkları müddetçe, ömürlerinde 
böyle korkunç bir ses işitmem:ş olan 
köyün, hayvanlar da dahil bütün canlı 
mahlCıkları haykınşmağa, kızlar kadın

lar saçlannı yolarak, göğüslerini yırta· 
rak şeyhe sövüp saymıya başlarlar: 

- Ya İbni Dileym, anana, babana 
lanet olsun 1 Evlerimizi, toplarla, başla. 
rımıza mı yıktıracaksın, Zekatı Muham 
medi diye bizden topladığın ne oldu? 
Padişahın hakkını ne için verm:yo1· 
sun? 

Diye üzerine yürürler. Bu sıraıda ta· 
bii borular çalmakta devam eder. Ka
bile efradından, merkezde milis jandar. 
mahk yapmış olanlar da boru seslerini 
sözüm ona tefsir etmekte geçikmezlcr. 
Şeyh bakar k.:. çıkar yol yok.. Binbaşı· 
nın ayağına kapanır: 

- Aman ocağına düştüm . Ne emre· 
dersen yapacağım. Kanımıza girme, 
istediğiniz kadar burada kalın. askerin 
yeyip içeceğini ben kendi kesemden ve
receğim, diye yalvarmağa başlar. 

Kumandan biraz nazlandıktan son. 
ra, çavuşu çağrnr: 

- Merkeze 6 tabur ve 15 top için, 
yerinde rahat ve umum taburlara da 
h:.zden selam çal, der ve ertesi günü ve
rilen vergileri himilen merkeze hdı c: -
ltet eder. , · 

En sakin bir havada bile çalman b:r 
borunun nihayet üç beş kilometrelik bir 
sahadan ileri gec;miyeceğini düşünem=. 
yen şeyh de. bu suretle, alaylı. fakat 
zeki ihtiyar binbaşının kurnazlığı sa -
yesirlde yola gelir .• 

A. N. 

(•) lmparatorlçe ?.Iarl Terez zamnnınGa 

basılmıo olan ve Yemen havalis!ndc geçen 
ı;UmU§ bir paradır. 

Limon ağacıya~ 
Bergamot yağı 
(Bunun aerine başka 

konabilir.) 

4 " 
10 " 

bir koku da 

Derisi kuru ve sert olanlar ve vü
cudunda, lekeler ve sivilceler bulunan
lar için gayet iyidir. Deriye güzel bir 
taravet verir. 

lSl u trlYJŞ lY1 fi< Da ıra 
lkaırŞDaaa 

Buruşuklara karşı gayet müessir bir 
losyon: 

Sulfate d'alumine 
Badem südü 
Gül suyu 

4 gr. 

50 " 
200 ,, 

Akıamları, yüzünüzü soğuk su ile 

iyice yıkadıktan sonra, bu losyonu yil· 
zünüze sürün, fakat oğuşturmayın ve 
kendiliğinden kurumağa bırakın. 

Gilzel bir triko model! 

Soınbaılhıaır şapka mo<dle D Deırn 

Bu sene, bilhassa yüksek şapkalar revac;tndır. Tabii mevzuu bahsolan yalnıı 

..ad:fe ve fört şapkaladır. Renkler ekseriya s:yah, bazan yeşil, bordo ve portakal 
' rengiyle domates rengi arası garip bir renktir. 

Bunlar, tabii renkte yapma sonbahar meyveleri ve saten kordelalarla süslcn
.mektedir. 

Zarif bir sa lo>ı takımı - ,/ 
------------------------~----~--------~------~. ________,-

Bayanlar 1 
Beı ın nzn ınceotmek istiy orsan•''' 

Bu hareketleri yapmakla 
fayda göreceksiniz 

Avrupada bu seneki kışlık modanın 
başlıca hususiyetlerinden biri, ince bel
dir. Binaenaleyh yeni elbisenizin içinde 
gayet zarif görünebilmeniz için, önünüz 

de birkaç haftalık vakit vardır. Bu 
müddet zarfıda, belinizi inceltecek bazı 

hareketler yapıp bundan gayet iyi ne
ticeler elde edebilirsiniz. 

Beli kalın olan kadınlardan ekseri
sinin kalçaları da kalındır. Fakat bazr 

kadınların yalnız belleri kalındır ki, bu

nun sebebi ekseriya yağ toplanmasın

dan ileri gelmektedir. Bu vaziyette, beli 
inceltmek gayet kolaydır. 

Bu tavsiyelerimizi dinlerseniz, tesi
rini kısa bir zaman 'içinde görJrsünüz: 

• 1 - ~vvc1a, ::.ı:1 ~ .ıuuı oır eıaı\l'enıe 

· friksyon yapın, sonra, bclinfzin butUn 

etrafını, bilhassa yan taraflannr sıkı 

şekilde ve cim.dikler gibi masaj yapın. 

2 - Belinizin arka taraflarını ma
saj edeceğiniz zaman öne doğru eğilin. 

3 - Kollarınızı havaya kaldırın ve 
dik durarak, süratle 15 defa bir yana, 
15 defa da diğer yana eğilin. Karnınızı 

içeri çekin, öne eğilin, doğrulun, ar
kaya eğilin; fakat o şekilde ki kollarınız 
da dimdik olduğu halde, hareketlerinizi 
takip etsin. 

l numara.dan 4 numaraya kadar o
lan küçük ~ekillere bakın. Bunlar, baş

langıçta 20 defa, bir haftalık talimden 
sonra da 40 defa tekrar edilmelidir. 

Sonra, ayaklarınızı yerden kesme
den, kollar gerilmiş ol:Juğu halde, vü
cudunuzun üst kısmını sırayla her iki 
tarafa çevirin .... Mümkün olduğu ka
dar fazla çevirin ... Bu en m~essir bir 
harekettir. Bu hareketi de 20 defa tek
rarlayın. 

Sert bir yere uzanın, bütün adeleleri 
nizi mümkün olduğu ka.clar gevşetin. 
Sonra, iyice gerilin, 1,unu on defa tek
rarlayın. 

Sonra, (gramofonunuz varsa onu 
kurun) kollarınız havada iyice gerilmiş 
olduğu halde, ayaklarınızın ucunda 
coı;:tun bir dans yapmağa başlayın. Bu 
harekeler yalnız bel ve kalçalar için 
değ:J. bacaklar ve sırt i~in de mükem
mel bir usuldür. 

Bu idmanlara başlamadan evvel, 
belinizi ölçün. İkinci hafta nihayetinde 
tekrar öl~n. 

Modayı takip ediyorsanız santimet
relerle işaret edilmiş bir kemer kulla
nacaksınız demektir. Bu vaziyette, me
sela, kemerinizin 108 santimetreyi 
göstermesini herhalde istemezsiniz r 

O z aman iş 
değişir 

Ev sahibi (aşçıya): 
- Eğer yemekleri pişirmc.kte sana 

yardım edecek olursam, gene aynı üc
ret mi istiyecek sin? 

Aşçı: 

- Hayır bayan o zaman üç lira faz. 
la isterim; mide rahatsızlıklarım i;in 
doktor parası.. · ... 

A 

·-==~~==::::::::!==~~ 
- Ev kadını kiJşeı!!, I 
Mobilyeler nası 

temizlenir 1 .. ~ 
Mobilyelerin, boyalı değil ~~ but'' 

renkte olmaları moda olduğu ıç•";tiııısJ 
!arın nasıl cilalanmalan icap e 
anlatmak faydasız olmasa gere~·. ~ 

Etrafı kirl..:tmemek için bU 1~, 
çede veya mutfakta yapmak Si 41t 

. . "' . Koyu bir mayi elde edincıye t ~ 
kaynar bir suyun içinde kar~~~y~ 
potas'ı eritin. Bu sıcak mahlulil use-
bir kabın için~ koyun ve ınobilY~t 
rindeki bütün boyalar çıkın:ıya -•~ 

b: fı!Y' 
bu mahliıla ba'.ıracağınız ıert . :.r ~: 
la iyice ovuşturun. Mobilye iyıce .~ 

· ara 1' yunca, sıfır n•Jmara hır zıınp • teri'' 
le her tarafını zrmparalayın 7~ ı• teosi' 
niz sonra cila.tayın. Fakat cıla)'J ~ 
lerken ve elbiselere iyice di.kk.at ;.,.ıtll 
lazımdrr. Çünkü tarif ettiğırııiJ 
çok kuvvetl:dir • 

• lif. • ~ ;,iıtı 

Cilalı bir mobilyeyi partatm'nı' bl: 
ise, saf amonyak'a batıracağı b" i;' 
f b'l .. .. Fakat ı;• 
ırçayı mo ı yeye surun. ,re 
açık havada ve ya açık b!r pe~' ~ .,, 
nünde yapın. Sonra mobilyeyı i• ıırt"' 
soğuk su ile yıkayarak kutUınA 
kın. 

• :v. • ~ter• 
~e ·ıı 

Eski mobilyeletide, hazan .• ~eti. 
küçük delikler açarlar, bu ~ ~ııs 
mobityeyi iyice tahrip etrnelerifl: 1Jd ": 
olmak için bir usul vardır. FaJca ~· 
sut bir hayli sabır ister. Bir 1~ le ~et 
s.ı veya incecik bir boya fırçası~ı:ı ;ff,e 
deliğe terebentin sokunur. MaY ~ 
deliklere girmesi tazıınclır • 



•' 
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Danye? Dariyö'nlln çok güzel bir po::ıc 

. Yıldızların 
·kaç yıl 

şöhreti 
•• surer 

Bütün rekorları Şarlo ile Ha
r- -- rold Lui kırmış bulunmaktadır 

Bugilnkll yıldızlar, eski artlııtıerden çoli 
daha de\·amtı bir tınırete malik olablliyorlar. 1 

. EsklJen, sc8Siz mm devrinde be§ sene, azaırıJ 
bir mil:Jdctll; hem de §ÖhreUerlnl bu kadar 
devam ettiren yıldızlar pek nadtrdJ. 

Bugünün yıldızJa.rı bu cihetten daha ta.. 
lllidlr!er. Ve takriben on .sene müddetle şöh_ 
retlerini muhA!ua edebiliyorlar. Es.<uıen bu_ 

· nu söyliyen mUteh~tslar, bu müddetin glL 
gide la:ı:laJaştığını da ilAve edJyorlar. 

Bu .sahıvla, sinemanın harikası dcnebilı>. 

cek iki artist CharUe Chapllnle Harold 
t.ıoyddur. Her ikisi de yirmi Uç senedenberl 
ar .. ı~t ve üııtelik birer yıldızdırlar. Ronald 
holma.nın ısını ise lngllh; lilmlerlnln reklam. 
l.,.-ında on yedJ senedenbert mevcuttur. 

11·akat bunlar. tamamiyle emsalaiz birer 
il · Ji~e olarak te!Akkt edJtmek:.-edir. 1 

Şimdi, nlsbeten daha tabil olan vaziyet. 1 
leri gözden geçirelim. 1 

Gaı1 Kuper J926 dan yani, on bır senr. 
denbı?ri Hoııvuddadır. Halihazırda, meslcE';I. 
nln zirvesine erişmiş olarak telAkkl edJlmek. 
tedlr 've hn.'ihazırda menaup bUlunduğp şir. 
ket için çevirdiği ııon tllmden acnra, Samuel 
Goh1vln §lrketine tltJhak edecektir. 
AJo,f Menju tııe, ayni de\irde, yani 1926 da. 
çol<tan~rl ••yıJdız .. dı ve daha uzun müddet 
sinemada kalarak hUllln rekorları kıracağl 1 
tahmin edl~r.1ekt,. -::h . 

yıUlızlaruulaıı 

Bcn~t 

Ntımi 

On senelik bir §Öhrete malik olan artistler 
arasında Jan Kravford, Sdmund Lov, Dug. 
lu F&)Tb&nQ kUçUk (bu artist, kısa panta. 

!onunu llk !Umlnl çevirdiği gün çıkarmı§tır), 
Corç O'Brten Varncr Bakster, Klodet Kol. 

ber, Sihiya Sldney, Barbara Stcnvlk, Rober 

Mongomeri, An HardJn~ ve Karol Lonbar J. 
ao sekizer ıenellk yıldızdırlar. Marlcn Ditrlh 
Amzrtkaya geldiği zamandan itibaren, yani 
yedi aenedenbert yıldız addedilmektedir. 

Vllyam Poveı ııe Mirna Loy, hakikatte an_ 

cak be§ ııeııcdcnberl meşhurdurlar. Buna rağ 
men Jklııl de on altışar senelik artisttir. 

Loretta Yung, gayet genç görünmesine rağ 
men on seneden fazla bir zamandanberi !llnı 
~evlrmektedJr. 

Maamalilı mini mini Şirley Templln dt 
uört senelik yıldız olduğunu unutmıunalı ... 

1 Artistlerin sicil 
defteri 

Sık sık baş vurulan 
karakaplı kitaptır 1 

Holtvudun en şayanı dikkat evrakmda.n 
biri, hiç §Uphesh: stüdyolarda rol tevzJI mll. 
dUrü Fred Şve.slerln malik olduğu bir kJtap.. 
tır. 
ıoooarusun ismi yazılı olan bu kitap her. 

ı keslıı T.evkl sellmJ, mezJyetıerl ve yapabile. 
ceklerl rollerin nevi haltkında kayıtlan lhU. 
va etmektedir. Kitapta birçok artistler, bt1-
hassa. kadın artistler aleyhinde, gizlice öyle 
kayıt ve i~aretıcr konmu;Jtur ki, kendileri 
bunları görseler §Upheslz, hiç de müftehir 
olmazlar. 

Frcd, bu kitabı hiçbir zaman yanından a_ 
yırmndığ"mı ve bunun muhteviyatından an
cak iki kl§inln haberdar olduğunu söylemek. 
tedir. Senelerce uğ'rll§bktan sonra ikmal et. 
ligi bu kitRp sayesinde Fred, dUnyada. :mev. 
cut herhangi bir artist hakkında, birkaç da. I 
klka içinde bir hükUm verebilmektedir. 

Esasen, bUtUn ııtUdyolar, yeni artist anga. 
je edecekleri zaman. Fred Şveslere müraca~t 
ederler, o da, kendilerine derhal artistin me
zJyet ve kusurları hakkında 1zllıat \'erir. 

Kadın aleyhtarı 
yıldız 

Marlen Dit rlh 
liudında meziyet 

JlÖremlyor 
Marlcn Ditrih, son defa, ver1:iiği bir 

beyanatta "sadece güzel,, olan erkek -
Jerden hoşlanmadığını söyliyerek f(iy
le demiştir: 

"- Güzellik hiç te kafi değildir. Ben 
cı- erkeltte en büyük kıymet, esprisi, 

§ahsi sevimliliği ve zekasıdır. Bu mezi
yetler çehre ve vücrt güzellif nden çok 
dah'\ ehemmiyetlidir.,, 

Marlen, erke!: zekasına ve tahsi!l.ne o 
kadar hayrandır ki, hiç çekinmeden şu 
itirafta bulunmaktadrr: 

-" Erkek olarak doğmuş olmak için 
b·r çok ~eyler feda edebilirim! Bence 
erkekteki espri kadınınkine nazaran 
çok daha yüksel: ve berraktır. n: ğer ta-

ra:tan. kadrola, erkeğin faikiyetiyle 
müvazene tem:n edebilecek hiç bir me· 
ziyet göremiyorum . ., 

Marlen Ditrihin bu beyanatı, şüphe _ 
siz "rkck p::estişkarlannrn gururunu ok 
şıyac.aktır • 

Küçük 
Haberler 

)-.J- Büytik İngiliz aktörü Çarl3 Loğ. 
ton Fransada Kan'da çevrilen ''Bir a. 
<lam ve ı. : :?ği,, isimli bir filmde ba.' 
rolü yapmaktadır. 
~ Mevzuu Klod Farcrin bir eoorin

dcn a lman "Tomas Lanyöle" filmin
de Piyer Blanşara ba.~ rol verilmi§tir. 
Film korsanlığa dairdir. 
~ Röne Löfe\T "Aşkın yolu" filmi

ne başlamıştır. Oyun arkadaşları Sü. 
zet Mais, Silviya Batay, Süzan Döhel
li'dir. 
~ Gabi Morley ve Fernandel "Her. 

kül" filminde beraber oynamaktadır • 
lar. 
~ Röne Str.'nin idareainde çevrilecek 

olan ''Rivyera Elyf pres., filmin1dcki baş 
rolleri Meg Lömonycr ile Andra !U)for 
alacaklardır. 

l}Son defa, Fransızca ''Paris _ Soir,. 
gazetesinde çıkmış olan (Meksika ser
gazctesinde çıkmış olan ''Meks:ka ser
Marsel Lerbye, bir kaç ay içinde filme 
alacaktır. 

~Lcopold Gomez, bizzat yazdrğı 

"Amerika faciası,. senaryoswıu çevire· 
ccktir. 
~O. P. Jilber'in "1tfoll~nard,. adın • 

daki eseri, rejisör Siodmak tarafından 
filme alınmıştır. Baş rolü Harıi. Bor al
mıştır. 

~ Brr.git Helm, b:I müddet evvel Pa
rise gelmi~ olup, bundan sonra bu §C

hirde ikamet edecek ve nazi idaresi de
vam ettikçe Almanyaya dönm·yeccktir 
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Loyd Corcu, Puankarayı ve daha ba~ko 
devlet refsleriol öldü receğlmlz hakkında 

bizi Fransızlara rapor etmlşlerd l • 
Müfritler ittihat ve Terakki ricalini 

öldünnckle hiç bir tey elde edilemiye· 
ceğini, halbuki İngiliz ve Frannz rica. 
lini öldürmekle dünya efkin umumiye
ainin altüıt olacağım ve bundan ıonra 
kimıenin bir milleti 4&hsi menfaatleri· 
ne alet ittihazına cesaret etmiyeceğini 
ileri ıünnüılerdir. 

Diğer bir hab~re göre, bu müzake • 
r"ler Hnaaında fstanbuldaki f ngiliz, 
Franıız, ltalyan, Amerikan fevkalade 
komiıerlerinin de öldürülmesi teklif e· 
dilmi,,· fakat gerek bu huıusta, gerek 
İngiliz ve Fransız Başvekillerine kar!ı 
ı.uikaıtler tertip etmek huıuıunda ne 
sibi kararlar verildiği henüz anla,ıla • 
mamıtbr. 

Ancelc: bu gizli müzakerelerde bu • 
lunan Tehliryan'ın gizlice htanbula 
gelmeıi buı ıüpheler uyandırmı,br. 

Bilhassa daha ilk ıünden Hraç vaııta
Jiyle Bayan Hanriyetle temaslara ba,
lamaıı bu ,üpheler.i bir kat daha tak • 
viye etmektedir. 

Tehlirypn'ı yakından tanıyan Jak De
ronıan'ın bir kaç gün evvel Hraç tara
fından öldüriilmeıi ,ayanı dikkattir. 
Bütün bu hadiseleri biribirine bağladı_ 
innız zcman htanbulda geniş bir ıui -
kaıt şebekesi kurulmak üzere olduiunu 
ve ilk fırsatta mahiyeti şimdiden keati
rilemiyecek hadiseler zühur edeceği 
meydana çıkmaktadır • 

Bu huıuıta yüksek talimabnıza inti. 
zaren tahkikata azami dikkatle devam 
edileceği ve üç ~üphelinin fa.Uyeti dai
ma gözöqünde bulundurulacağı an:olu
nur .,, 

Uıtüste iki defa okuduğum rapor be. 
ni derin düıüncelere garketmişti.. Rapo· 
ru şahsıma ait ola~ -~irinci kmru tama· 
men doğru idi -~a"!!s.te)'e dair olan 
ikinci kııtma gelince: Bu huıust.t kat'i 
bir fikir beyan edecek vaz·yette bulun. 

mıyorum. Raporun iddia ettiği tekil
de yapılan gizli bir toplantıya ne itti· 
rak ctmi§ ve ne lde bu gibi bir müzakere 
den 'haberdar edilm:§tim. Zihnimi bir 
az daha yorunca bir gün hocam Ham • 
parsumun her zamandan ziyade a1abi 
bir tavırla bana şu garip suali sordu • 
ğuntı hatırladım: 

- Sen ne denin Sogomon,. İngiliz 
ve Fransız başvekilleri bir günde ölür
lerse bize bir fayda gelir mi? 

Hiç Çeklemediğ'm ve manasını dahi 
anlayamidığnn bu suale verilecek ce • 
vap bulamamıştım .. Bunun üzerine ho
cam fiamparsum odasında dolaımıya 
başlıyarak şunları söylemişti: 

- Komiteciliğin ilk ıartı faydasız nü 
mayişlerden içtinap etmektir. Ben böy. 
le komitecilik anlamam. Vakti.yle Os • 
manlı Bankasını basnuıtardı. Ne kazan 

dılar? Hiç .. Boşuboşuna binlerce ma • 
sum öldü, neticede büyük devletler "e. 
kalliyetleri müdafaa edecekler,. diye 
Osmanlı imparatorluğundan birer 

imtiyaz daha kopardılar, bankaya giren 
''kahraman,, larımızda sokaklarda yatan 
Ermeni cesetlerini çiğneyerek Frnsız 

bayrağına sığındılar ve "Cironde., adlı 
Fransız gemisiyle Avrupaya kaçtılar. 

Her zaman böyle olmamış mıdır? 

İki budala şunun bunun tahrikiyle 
manasız ve faydasız nümayişler yap
mı tar, sonra kendileri l·açarak geride 
kalanların başını belaya tokmuşlardır ... 
Tarihin bu acı derslerinden istifade 
etmesini ne zaman öğreneceğiz? Şimdi 
.de büyük devletlerin batvekillerini, ha
riciye nazırlarını. bir takım eski kralları 
öldürmek istiyorlar... Böyle çocukluk 
olur mu? Ben buna katiyen müsaade et 
miyeceğim .... Bu gidişle bu adamlar yer 
yüzünde bir tek ermeni btrakmıyacak· 
tardır ... ,. 

Birk'1ç ay c ıvcl hocamın ağzından 
işittiğim bu sözl,.ri hatırlayınca, elimde 
duran rapor muhteviyatını daha iyi an
lamaya başlamı§tım. Raporun ehemmi ' 
v~ni bu ıuretle takdir edince de bunun 
Frarıs.ızlann eline gezmemesi lazım gel
diğine karar verdim. 

Hanriyetle Hraç salona girdiler. Hraç 
beni selamlıyarak raporu ic;tedi ve oku· 
mağa ba~ladı. Daha ilk satırlarında o
nun da ren~i att ve kendi kendine: 
"Olur şey değil!., diyerek bü}':ik bir 
dikkatle sonuna kaıdar okudu ve bize 
dönerek: 

- Siz ne dü1ünüyorsunuz? diye 
sordu. ,. 

Hanriyet hemen şu cevabı verdi: 
- Ne diyeceğiz'! Baştan başa uy

durma .. Saadetimizi çekemiyen bir al
çak bizi jurnal etmiı.. Artrk yapacak 
başka işimiz yokmuş 'da Loid Corcu, 
Puankareyi, bilmem ki~i öLdürecekmi· 
ti.ı.... Bu saçmalara inanacak budala 
:.JUlunur mu? 

Hraç. Hanriyetin sözlerine ıtıraz 

etmeğe hazırlandığımr görünce. gÖ· 
ziyle susmamı işaret ederek: 

- Hanriyetin hakkı var ... Böyle de· 
li saçmasına kimse ehemmiyet vermez, 
ben bunun icabına bakarım. diyerek ra· 
poru cebine indirdi. 

Hanriyet zabitin akşama gelip ra
poru istiyeceğini söyleyince Hraç cüz
danından beş yüz lira çıkardı ve Han
riyete uzatarak: 

- t~te rapor. bunu kendisine iade 
edersiniz .... Daha Cazla memnun olacak
tır, dedi. 

Hanriyet bize birer likör getirmek 
üz:ere salondan c;.ıkınca Hraç bana: 

- Mesele mJhimdir. Seninle ayrıca 
görüşmeliyim. 

- Evet benim de sana söyliyecekle
rim var. 

- Ben şimdi Hanriyeti savarım. Bu
rada rahatça gfüüşürüz. 

- Şüphelenmez mi? 

- Sen merak etme, ben işi hallede· 
riın. 

Hanriyet elinde tuttuğu tepsi ile içe 
riye girdi ve likörleri bize ikram etti. 
Hraç kadehi kaldırarak: 

- Mühim bir iş var, diye beni bu· 
raya getiren Hanriyetin şerefine içi
)"Orum, dedi. 

- Affedersiniz .. Uydurma oldu 
ğunu bildiğim halde haber vermek is
terim. Zira zabit gelip raporu tekrar 
alacaktı .. Bundan sonra böyle ehemmi
yetsiz işler için ıizi rahatsız etmem. 

- Bilakis ne kadar chemmiyetıi:r: 

olsa her hadiseden beni saati sutine 
haberdar etmeni bilhassa rica ederim ve 

memnuniyetimi izhar etmek içindir ki 
kadehimi ~erefinize bopltıyorum. 

Likörleri içtikten sonra Hraç fazla 
nıeşguliyetten bahsederek. derhal yazı
hanesine dönmek mecburiyetinde oldu· 
funu ıöyledi ve Hanriyete hitabl'n: 

- Sizden de bir rİC4m var, dedi. 

- Sizi dinliyorum. • 
- Zabit saat kaçta ,cıecek'! 
- Dokuzda. 

- Demek daha çok vaktimiz var ... 
- Oldukça .... 

- Size bir mektup. vereceğim. onu 
Bakırköy:ine götürecek \"e general Mo
risin yaveri yüzbaşı De la Croix'ye tes
Jim edeceksiniz. 

- Cevap be' liyecek miyim? 
- Size geçenler.de öle-n Jak De· 

ronyan'ın tercümei hali ile bazı malu
mat verecektir. On!arı alır buraya dö-

nersiniz. O zamana kadar ben de işimi 

bitirmiı. buraya dönm:iş olurum. 

- Öyleyse hemen yola çıkmak la
zım ... Haydi sevgilim hazırlan da be
rab:r bir otomobil seyahati yapalım . 

Ti rac. Hanriyetin beni ele beraber 
götürmt'!k i:;tedi~ini görünce, ~u muka
belede bulundu: 

- Etrafınızda saadetinizi cekcmi· 
yenler dolaştığını ı;:örüyonsunuz .• Düş· 
manlarınrzın kim okluğu anlaşılıncaya 

kadar ihtiyatı elden bıra~<mamak gerek
tir ... Ne olur ne olmilz .. Hem evi de 
yalnız bırakmak doğru d:ğil:iir ... Belki 

gaybubiyetinizden ıııtifade ederek bu
raya girenler olur .... Biz i•"mizi bitirip ı 
dönünceye kadar so,om-Jn burada bizi 

Bu nasıl 
iştir? 

T a m d ört aydır 
Bi r IAgım mahalle 
arasında açıkla 

akıyor 
Yazı odasının kapısı açıldı. Orta 

ya§lı zayıf bir kadın içeri girdi: Yor

gun ve bezgin bir hali ..-ardı. Teredd:it· 
le ilerledi, sordu: 

- Bir ~ikayetim var. Eğer bunu -yazarsanız bütün bir sokak halkının ha 
yatını kurtarmıt olacaksınız. 

- Söyleyiniz, dedik. 

Gittikçe heyecanı artan bir 
anlatmağa başladı: 

sesle 

- Evet, bir sokak halkının hayat1n1 
kurtarmış olacaksınız. Çünkü bugün 

aıhhatim.:Z ve ıağhğnnızı deh§etli bir 

tehlike tehdit ediyor. Ben Dolapdere· 
de Küçükakarca sokağında 7 numaralı 

evde oturuyo:-um. İsmim Sabihadır .. 

Bundan dört ay evvel sokağımıza bir 

kanalizasyon çukuru açtılar. Fakat çu· 

kurun ucu tam evimin ön:.ine ıeldiği 

zaman birdenbire faaliyet durdu. Me
fe-r paralarr bitmi~ ..• A~ılan çukurdan 

eski lağım görUIUyor ve açıkta akıyor. 

On bet gün sonra inıaata devam ederek 

burasını kapıyacaklarını söyleyip git· 
tiler. Bütün mahalleyi dehıetli bir ko· 

ku sardı. O kadar ki bu sokaktan bur-
numuzu tıkamaktan geçemez olduk.Gün 

leri uyarak on beş günün bitmesini iple 
çektik. Fakat ne gelen oldu, ne gi-

den... On be~ gün bu mi.ithi~ kokuyu 

dinlemekten, zehirli havayı çiğerlerine 
doldurmaktan iki socuğum hastalandı. 

Kaymakamlığa istida ile müracaat et· 
tim. Beni Sirkeciye, kanalizasyon ida
resine göııderdiler. Orada da tahsisat 

olmadığını, ilk fırsatta burasını !:apıya
caklarını söylediler. Belediye heyeti 

fenniyesine müracaat 'ttim. Mühen· 

diıler gelip vaziyeti yerinde gördüler. 
Birkaç güne kadar derhal burasını ka-

pattıracaklarını söyliyerek gittiler. O 
zamandanberi kaç gün geçti biliyor mu
sunuz? Tam dört ay. Evet şaşmayınız, 
tam dört aydır bu ağır kokuyu dinleme

ğe mahkum ediLdik. Kapımızın önünde 
~akır ~kır açıktan akan lağımın etrafa 

yaydığı ağır ve iğrenç havayı tencf. 
füs ede ede nasıl tifoya yakalanmadı
ğımıza ~aşıyorum. Mademki tahsisatla-

rı bitmişti. hiç de~ilse kapımızın ön:in
de açtıkları bu lağımı kapayıp gitme· 
liydiler. Bu sokağın iki tarafında otu

ranları aylarca burunları tıkalı yaşa

mağa mecbur etmek hakkını kimden 
ve neredrn almışlarclrr? Ataka.dar bele

diye şubesi bu vaziyeti - §İka}'etimi· 
ze rağmen. niçin hala dc.vam ettiriyor? 

Bu srcak havalarda bu açı :; lağımdan 
kapılarımrza fışkıran milyonlarca tifo 

mikropları bura.da te~mrr bir salgın 
yaratırsa bunun mesulü kim olacaktır? 

Çok rica ederim. İstanbulun :;ıhhati ile 

al1kadar olanlar bir ki:re zahmet edip 
bu m:ithit vaziyeti görsünler, sonra ne 

yapıp yapıp bizi bu i~kenceden kurtar
sınlar. 

• 
Okuyucumuz Bayan Sab~ıanın söy 

lediklerini yukarıya naklettik. Anlat
tığı vaziyet bu sokak ha!kı için vahim 
akıbetler doğurabilecek mahiyette.dir. 

Belediyenin ve ııhhat müdürlüğünün e
hemmiyetle nazarı dikkatlerini çekeriz. 
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Genç şairlere 
Osnıan Cenıal 

Meydan okuyor ! 
Cevdet Kudrete inat yazdığı 

• • • 
şurın 

DİLEK 

güzelliğine bakın ! "' 
içinde bir tutam, bir t.utıu:mık akldl'I 0

, 

Hlrıu: 'ı,nellm, biraz: da kaymaklan ol ... Bir kiiçUk, blr küçileük evim olıın: 

lı:lndl'! bir kllçlll;;, bir kUçUclik hl\lıın olsn; 
l1Ut\in bunlar benim öz: mnlırn olsn. 

MaMm, mürekk,.bim, Pbıjcrim, 

rnncenıslnde benim pcrılclcrlm, 

El4jcrindo henlm kltaplnrıın obn. 

Bir uCıı.l<, bir mlnkik e\ inı ol'n; 
tçlndc bir kadın, beni ıı:ırıııu:r. 1mlcu7 Pil'\ t'n 

hl r kıulın ... 
Bu kndm b<'nım karım olsa: 

?\f'rdr, hnnıı:i Drhlrdf' olur6A ol un, 
Bir kiitlil.;, lılr kllçhrUk l'\·]m hulıın511n; 

Bir ııftıl'rl< hnlrm ol5nn .'·eter, 
Yet.er d11 artar bile! 

1'"erd!'., hangi Dt'hlrdP ohırıın olııun. 
J':tajcrtm, kltaplanm ol un, 

Beni para 17. pul~u1. ııeven 1'anm ol!!un yeU-r, 
l•ete.r de ıırtnr bile! 

Cevdet Kudret Solok 

Şu yukarıya koyduğumuz "Şiir,, 

şair Cevdet Kudret Solok'un "Varlık,. 

mecmuasında çıkan son eseridir. Bunu 

okudunuz, Jimdi bir de bu ı:iri gör

dükten sonra bizim Os,man Cemalin ka

ğıda kaleme sarılıp herr.en çiziktiriver
diği şu alttaki "ş iiri .. c!e bir okuyun 

bakalım, hangisini daha ho~ bulacak-
ınız? 

Bu da bent m dlleğlm! 
Bir ufak, bir ufa<'ık !><-.)nim oJ,,a, 

Tıı!§ım, tarnğını. hırdınatım, 

.Mendlllm, trn, hıçağnn, kra\'atnn, 
lı!'nk rrnk dl' çoraplarım om ı 

Rlr ufn<"il>, trfrelk ytn-ıım olM, ıı. 

tçln:lo aç, billAç Mnl bc-kllyen bir baı-'' 
Bu halayık blrn:r. da alık olsa.! 

1't'rrdc, hıtngl st'mtte olurM obıın, 'ff/1-
ht.er Tophıınede, !:ster Topçularda, ittıet'..,.... 

l!ıtrr ToptJı.,ınıta : .• 

Ren "'u3 ım ! 

Blnız. ııfıık tdetlm. birar. hırtı pırtılll" IO
·onra bunlnrı itine koyacak yükle~.ıtll' 

l•r-
.,.ııa-rd' 

,. e alwcn ı~ ı olmruıın ca.nd:ın Rh rtfl'' 
ol!Ull ) 

l·etcr de artar bile! 

NercdP, hangi !'Cmtt" olunıB olsun, 
Bir ım~aı.:, ı('&mk ;ru\'am olta, 

TBYIU\ ıı.ra"ı da olu ben rauymı: 111f 
Yeter ki içindi'! aç, blllAç beni bekl~ 

nu halayık hlru da alık olsa! 
Boyu ııülhn, eti de balık e>1Ra! 

RnnlRr bili'! bana çok. 
ÇUnkü benim gözüm ıolı! 

Dundan fazla ı dostlar bafmal 
Hundan faz:lasr bir gall~lr, 

Dört hft~ı mamur Mr hall~r: ( 

O. Cemal KAY~ 

Nafıa Vel<aletinden 
ı - Baladiz - Burdur hattı .=.htiyacı için 9-9-1937 tarihind~ münak~sac -

konulan otuz "üin mc.tre mikap balasta talip zuhur etmediğinden mezk\lr 
]astlar kapalı ıı:arf usuliyle yen3:len münakasaya konulm•lııtur . ette 

2 - A • Bu balastların muhammen bedeli 13.500 liradan ibaret l o.ooO 111 

mikabr Bozanönü istasyonu civarındaki taı ocağından. ~ıı· 

B - Muhammen bedeli 12500 liradan ibaret olan 10.000 metre mikabı~ 
yu istasyonu civarındaki taş ocağından . ~ibıfl' 

C - Muhammen bedeli 11000 liradan ibar~t olan diğer 10.000 metre 5000 
dan 5000 metre mikabı Balad · z: Burdur hattının tarafeyninden toplama .,e 

metre mikabı da o::ak balastı olar;.": verilecekt:r 11'' 
3 - Eksiltme 4-10-1937 tarihinde saat on be1te vekiletimiz denıirY° 

in~aat daireı:inde\.-,= münakasa komisyonu odasında yapılacaktır 

4 - Mu\'akkat te-ı.ı'nat 2775 liradır. ısS 
.'.i - Münakasa şartnamesi. ınukavcle projesi ve diğer münakasa evrakı 

kuruş mukabilinde demiryo!lar inşaat da!resinden verilmektedir . jlıalt 
6 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lu arttırma ve eksiltr.1e ,,e itle 

kanunu mucibince ibrazına m~cbur oldukları evrak ve vesikalarla 937 ııerıt~fitıİ 
ait olmak üz:re vekaletirr.: zdc· ı verilmiş müteahhitlik vesikasını ve fıat te\931 
havi zarflarını mezkCır kanunun t,uifatı d.-(re~inde hazrrlıyarak 4-10- le , 
tarihinde saat dörde kadar inşaat arttırma. eksiltme ve ihale komisyonuna rıı' 
buz mukabilinde vermeleri l.izımdır. (6209) ____..-' 

Istanbul Telefon Direktörlüğünden~ 
4000 adet Ankara telefon rehberi bastrılmak üzeredir. Memleket iç ~e dJ!pı· 

tevzi oluna: ak bu rehberin :ş adamları ve ticarethaneler için kuvvetli bır J7f' 
ğanda vasıtası olacağını izahtan müstağni i:Örürüm. • ,ııat 

İlan şera!ti İstanbul Telefon rehbcrrn :n aynidir. Kayıd muamelesi ve ~f\ e
almak için Müdüriyet Abonman Da0r(sin~ bizzat veya (02) No. raya tele •. fçi!J 

dilmek surctile müracaat lazımdır. Rehber kısa bir zamanda tab'a vcrilceegı l) 
. . 1 b 1 . .:ı • M"'d. · (649 ./ rstıca uyuru masım rıca ~.erım. u ırıyet ~ 

lt-itllii·i!i•=Nti·IM1 .. QJfl1~ı· 
· k' 1 l" 1 B'" "'kd d B .. '"kd cadde•

1
"' c Sene tık muhammen ırası 5 ıra o an uyu ere e uy•..ı ere ııad' 

205 numaralı kahve önü ( 85) metre murabbaı) 938 senesi Ma~rs sonuna,,,iidii'' 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesı levaz:ırn •t' 

lüğünde görülebilir. istekli olanlar 1 ti ra 13 kuruşluk ilk teminat mekt\J~ııJI'' 
ya makbuzu ile 7-10-937 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende i 
malıdırlar. (B) (6402) ~ 

Ke if bedeli 908 lira i 2 kuruş olan Kadıköy hal bina.sına yapılacak ~ı 11"" 
yerlerile helaları acık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale gününde gıretı,,ıd' 
lunmadığından pazarlrğa çevrilmiştir. Kcşef evrakiyle §artnamesi J.,e;,ııll 
Müdilr):iğünde görülebilir. İstekliler 2490 Numaralı kanunda ıs-9• 
vesika ve 68 lira 15 kurusluk ilk teminat makbuz veya mektubile berabe~zs9) 
937 salı günü saat 14 de Daimi Enc:.imen de bulunmalıdırlar. ((B) ( 

e ı.ıÇ 
Senelik muhammen kirası 240 lira ol an Yeni halde 58 numaralı ya.ııh-:111e•i 

ı;ene müddetle kiraya veıilm~k üzere aç:k arttırmaya konulmuıtur. şart"eıctııP 
Levazım müdürlüğünde görülebilir. lstck 1i olanlar 54 liralık ilk teminat ~ı.ılıl" .. 
veya makbuzu ile 27-9-937 Pazartesi l,'Jnü saat 14 de Daimi Encünıende 
malıdırlar. (6124) ~ 

'fUrklyedekt Hatayhlera ilan 

Dah'liye Vekaletinden: .,,ıııııd• 
Sancak arazisi dahilinde doğmuş olanlarla, babaları Sancak arazisi d ~,aıi11• 

doğmu~. olup da, Sancak: Statüsünün meri yete gireceği 29 te~rinisani .193~ ıssıJ• 
de 21 den a§ağı yaşta bulunan kimseler. bu statür/ln 12 inci maddeıı a? ol•""~
cibince, Sancak vatandaglığınr iktisap edeb'Jeceklerdir. Bu gartları haıı: rı iti' 
ean Sancak vataıv.la§lığını iktisap etmek istiyenlerin 29 te~riniııani 1937 de 
l:.arcn Sancağa gidebilecekleri ilan olunur. (3486) (6329). 
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Milyon taşıyan 
• 1 1 · .. E K O N . O _M ·· i il seyyar kaleler . 

~merikan bankaları gangster
lere karşı neler yapıyorlar ? 

100 fı rın 
kooperatif 

kuruyor 

( 
Semt semt ekmek 
fabrikası açacaklar 
Şehrimzide bulunan 220 fırından 100 

tanesi bundan sonra kooperatif halin· 
de çalışmak üzere anlaşnuşlardır. Bu 
kooperatif şehrin muhtelif semtlerin. 
de birer ekmek fabrikası kurarak ~§C 

lY.:şlıyacaktrr . 
Belediye, bu şeklin lınlkın aleyhı:ııe 

değil lehine netice vereceğini gördü • 
ğünden ve sesascn ekmek narhla satıl. 
dığınl:ian müsaade etmi§tir· 

Geri kalan 11 O fırıncı kırmacılara 

bağlı veya onların tesiri :ıltında ibulun. 
dukları için kooperatife yanaşmak is· 
ttın·yorlar. 

Kooperatif taraftarı olanlar bu hu
su0sta belediyeye başvurarak belediye 
dn teşcbbüsiyie diğer fırıncıların da 
bu işe girmelerini temine karar ver .. 
nüşlcrdir. 1 

Milli kurulma 
ve korunma 
komisyonu 

---
Toplanarak 
milracaatları 

tetkike başlıyor 

Zır1z7ı kamycmetlerln fftnaeki nm1ıafı zlar yolda "mazgal" kırdan silahları. 
>ıı uzatarak daima tetikte beklerler ve bankaya vdaıl olunoo ~n ihtiyatZa 

1(antayı tesl im ederler. 

~aıerikada Gangsterliğin ne kadar ı 
(terakki) ettiği malQmdur. Bu sebep. 
le Amerikanın maliye müesseseleri, 
l>tra nakline mahsus arabalanrun, mü
~dfyen gansterlerin hücumlarına 
llıarur kaldığını görünce, otomobil fab
~lanna hakiki birer "seyyar kale,, o
:"ll otomobiller BmarlamI§Iaıldrr. Biraz 
~ ~ andıran bu kamyonetlerden 
~ birltlnin d8rt muhaf ın ve bir §Oförü 
~. 
b~tnyonet .zııfıhdır ve en sıkr kurıun. 
~bile &şlcyemiyoccği bir şekilde ya
~. Bundan baıka, dört lbir taraf 
~. lcabmda ate§ edilmeğe mahsus de. 
~ler vardrr. Çünlri!, ileride göreceği -
~ \'cçhı'le, muhafızlar, icabında, müte
'lara ateı edip öldürmek emrini el. 
lııtııardrr. 

Efrat ve siJahları 
~u arabalarda çalışacak muhafız ve 

~forler işe alınmadan evvel haklarm-
Sok sıkı bir tahkikat yapılır. Mazileri ,.,. 

mucı'bince, bundan, bayatları pahasına 
mesuldilrler. 

Gi§e ile zırhlı ofomobif.n durduğu 
yer arasında pek az bir mesafe vardır. 
Yanında silahlı muavini bulunan goför, 
ön tarafta oturur. İçeride bulunan iki 
muhafız da yanlan ve geri tarafı gözal
tında bulundururlar. ttçüncü plııa da 
öndekileri gözetler. ''Seyyar kale,, nin 
can noktasr, !O{örün otuıiduğu yerdir. 
Şoför ve muavini bir hücum esnasında 

öldürülebilnrler. Fakat böyle tir vazi .. 
yctte haydutlann arabayı alıp kaçma .. 
larına imkan yoktur. Çünkü içeride bu
lunan mÜhafız, i~ freni işleterek araba
nın yürümesine rn!ni olur. Diğeri de §O 

förün yerine yerleşmiş bulunan haydu
dun kafasına, !delikten kurıun sıkar. 

Ölümle seyahat 
Seyahat esnasında, zırhlı kamyone. 

tin düdüğü durınadn çalar • ve herkes 
ona yol verir. Yerlerine yerleşmiş bu
lunan muhafızlar, büyük bir dikkatle 
yolu gözetlerler. Bu esnada konuşmak, 
cigara içmek yasaktır • 

15 temmuz tarihinde neşredilen 

"G. ı. R. kararnamesi,, hükümlerine is
tinaden muhtelif sanayi gruplart mü
messilleri, kendilerini alakadar ec!en 
bazı mamulatın gı:imrük resimlerinin 
arttmlması veya indirilmesi için iktısat 
vekaletine müracaat etmişlerdir. 

Kararname hükümlerine göre, güm· 
rük tarifelerinde milli kurulma ve ko
runma bakımından yapılacak değiıik
likler, tenzil veya zam kararlariylc ve 
§irketler matH1batı ve düyuna ait bazı 
mcsail evvelemirde milli kurulma ve 
korunma komisyonu tarafından tetkik 
ve bir karara rabtedilecektir. 

· Bu komi~n iktısat vekaleti daimi 
müstqamun riyaseti altmda toplana~ 

caktrr. Komisyon şimdiye kadar, yanı 

yeni kararnamenin ta.tbik edildiği 

iki buçuk aylık müddet zarfında top· 
lanmatm§tır. Vekalete bu §ekilde otuz 
kadar müracaat vaki ol~uştur. 

Bu mevzuu alakadar eder mahiyette 
vaki müracaatların tetkik edilmesi için 
- daimi ınüsteşar Faile: Kurtoğlu An
ka.raya döndüğünden - komisyon der· 
hal toplanacak ve kararlannı verecek
tir. 

Kararlar iktısa\ vekilinin tasdikiyle 
katiyet kesbedecektir. 

hcc gözden geçirilir. Yeni memur işe 
~layınca, mütemaldiyen nezaret altın
~ bulunacağını bilir Her altı ayda bir 
11
hhi muayene, her ay aralarında taban. 
~ rJc atış müsabakaları yapılır ve ga • 
~lere mükafatlar verilir 

b· ~n iyi otomotik p:.Stolelerin bile ani 

Her an bayatları tehlikededir. Vazi-
. feleri başında ölen muhafızların listesi 

bunu isbat etmeğe kafidir. Bu adamlar 
pekala bilirler ki, gansterlerle dolu olan 
bir otomobil yan taraftan çıkıvcrerek, 

<!akikada 500 kurşun atan korkunç mit· 
ralyözlerle kendilerini vurabilirler. 

lngiltere ile 
iktısadi iş birliği 

ır tekilde bozulması ihtimali vardır, 
~lbuki iyi bir toplu tabanca asla bozul
lllaı. Bu sebeple muhafızlar 11,5 mili
~Ctrel,!k · "Colt,, tabancalariyle müceh. 
ttdirler. Bundan başka Remington 

l'ııo deJinde ve beş atış yapan av tüfek -
tt• 1 de vardır. 
· ~u silahların namluları saçmaların 
~e dağılmasını temin edecek §ekilde 
~ i-l ctlilmiştir. Muhafızlara ayni za
~ llda, gözyaşı döktürücü gaz neşre -
~ tüfekler de verilir. 

ll Yoldaki hathl~are~et. 
aranın muhafazası içın hıç hır şey 

Ilı lltaı edilmemektedir. Zırhlı arabaların 
lıhafızları ancak bir tek sefer yapar, 
~ili seyah~t esnasında ancak b:r tek de 
\ l>ara nakleder. YolC:a takip ~ilccek 
,:ttı hareket hakkınd:ı tali:nat, ~c{o: t-n 

11 1ak'kada veril: r • 
ı\ncak salahiyettarl:lrın girebi!cc:eği 
toıarda, her meı::m un ~ilahı vardır. 
~ta.tarın nal:ledilciii·!cri linalı::r:: gc. 

\~.c, bunlar yan3ıncı::.1' ıııdhfu:: kal.~c,k 
tide yapılmı;ttır ve irnr.ıy:ı s'!rvısteıı 

"1-ıaYan bir tek in"~ll gire· 1ez. 
~. d ıı· . :ıraya, otoır.obil mııhafdan ::.. ı g. 

t~c~ı,r. Kilitli olan ç:ıntala·ı. zır:1lı 
~!erden alırbr ve bunu ellerin:: al -1ıtl • 

arr andan itibaren ) npt klan y"ı,..ır. 

Binaenaleyh, onlara derhal mukabele 
etmek lazımdır. Ve bütün kurgunlar he 
defe isabet etmelidir. Çünkü muhafız -
!arın bir yolcuyu yaralayabilecek şekil. 

de hareket etmeleri kat'iyyen yasaktır. 
Muvasalat 

Muhafızların en fazla tehlikeye ma
ruz kaldıkları an, çantayı te.lim ettik
leri zamandır. Kamyonetten binaya ka. 
dar olan mesafe bir çok defalar, mu
vaffakıyet.:. sabit olan bir ~ekilde mu -
hafaza edilmektedir. 

Şoförle yanınl:iaki muhafız, yerlerin. 
den inerek kamyonet!n arkasına gelir 
ve kapıların açılı§I esnasında oranın 

emiyetini temin ederler. Muhafızlardan 
biri koflrak binanın kapr.sı önünde mev 
ki alır. Diğrri de yan yolda durur. Bu
ıı-..ın üzerine şef de, "dikkat!,. diye err.fr 
vererek çantayı alır ve bu dört beş met. 
relik mesafeyi kat'oder. 

Tes!irı muamelesi yapılırken, herkes 
t · hancasını çekerek parmağı tetik üze· 
r ' nde bulundur'ur. Çanta kapının eşi • ı 
ğin,·c~ ~eçince. şoför boş kamyonetin 
vanında kalır ve üç muhı:.fı;o:, şefi kasa \ 
dairesine kadar teşyi eder. Var.ife de 
b~;;·lece biter. 

Londrada bir lort 
milbl m bir nutuk 

söyled i 
Londrada, Aydın demiryollan şir

keti tasnif heyeti umumiyesinde Türki· 
ye iktxsadiyatı hakkında Lord Davis 
şu şayanı dikkat nutku söylemiştir: 

"- Türkiyenin istikbali hakkında 

büyük bir emniyet besliyoruz. Reis 

Atatürk ve hı:ikiımet erkinı sağlam ve 
hakiki gayretler gösteriyorlar. Türki
yeden alacağı olan memleketlerle Tür-

ve arasında Türklere daha müsait 

bir ticaret müvazenesi kurulacak olursa 
ecnebi dövizi daha ziyade bolluk peyda 
eder ve şimdi çekilen darlık ortadan 
kalkar. 

Siyasi ve mali bakıman istikrar sa
hibi olan Türkiye, İngilterenin en 
yakın ve sıkı dostlarınclan biri olmuş
tur. Öyle görünüyor ki, bu dostluk 
böylece devam edecektir. 

'I':irkler çok genlş bir İmar ve inşa 
planına girişmişlerdir. İngiltere bu pla· 
ın tahakkukuna daha fazla iştirakini 

ister. Demiryo'u. fab rika, vapur, li
man. ist:hkam. si ı ~·,, a• •r fiP., :ıyi, clek
trikloııne ve saire için Türkiye muaz
zam paralar sarfetmektedir. Fakat İn
giltere, Türk ihracat mallarından dah 

ihraç mev·simi~in 
ilk günlerinde 

Devletlerle yapılan ticaret mUzakerıelerl 
Yeni ihraç mevsiminin ilk günlerin 

.deyiz. llükümet, bir senelik ticaret ve 
tediye m:.ivazenc1erimizin iyilik ve kötü 
lü;;ünde en miihim rolü oynıyacak olan 

b 

bu mevsim günlerinin azami surette le-
himizde neticeler vermesini temin için 
icap eden tedbirleri atmıı bulunmakta· 
dır. Bu sahadaki adeta elle ' tutulur, 
gözle görülür haldeki faaliyeti takdirle 
karşılamak lazımdır. 

Almanya ile yapılan ticaret ve kle
ring anlaşmasından sonra geçecek kısa 
bir zamanda yeni ve çok mühim ticaret 
anlaşmalarının yapıldığına şahit olaca
ğız. Gerek ihraç, gerek ithal ti~areti· 
mizde mühim bir mevki alan Sovyet 
Rusya ile aramızda Ankarada müzakere 
lcri yapılmış <>lan yeni ticaret anlaşma 
sr §U birkaç gün içinde imzalanacak
trr. Bundan sonra sırasiyle Çekoslo
vakya, Romanya, Avusturya, Dani
marka ve İtalya ile yeni ticaret anlaş
maları müzakereleri Ankarada yapıla-
caktır. 

Bu memleketlerin ticaret müvazene-

mizdcki ehemmiyetleri şöyle &1ralanabi-
lir: 

Sovyet Rusyaya geçen 936 senesinde 

ihracatımız 3.964.000, ithalatımız 5 mil
yon 34.000 liralıktr. Çekoslovakyaya 
~ene geçen sene 4.012.000 liralık mal 
satmış ve 3.627 .000 liralık almış bulu
nuyoruz .. Romanyaya ihracatımız 520 
bin, ithalatımız 1.507.000 lira1rktı. A

vusturyaya bizden geçen bir 6enede 
1.4 72.000 liralık alış ve 2.595.000 lira· 

lık satış yapmıştı. Danimarkaya ihra· 
catımız 118.000, ithalatımız 248.000 
liralıktı. 936 senesinde 1talyaya 

4.343.000 liralık ihracat yapmış ve 
2.026.000 liralık ithalatta bulunmu tuk. 

Şu rakamlar yeni ticaret anlaşmala

rı yapmak üzere bulunduğumuz mem· 
leketlerle olan ticari münasebatımtzın 

derecesini sarih olarak gösteriyor. Yeni 
anlaşmaların girmekte olduğumuz ih
raç mevsiminde çok faydalı neticeler 
vereceği muhakkatrr. 

A. F. 

1936 - 37 mevsiminde 
Türkiyede ne kadar 

• 
arazı ekildi? 

1ktısa.t Vekaleti "konjonktür servi. 
si,, 1936 • 37 yılınm ekim saha. ve 
mahsul tahminleri hakkında son ata. 
tistikleri de neşretmiştir. Bu statis. 
tikler cumhurlyet devrinde zirai kal. 
~n yüz gilldürücU akislerini 
meydana. k;ymaktadır. . 

Bu sta.tistiklc.rin 936 - 937 m&lisUi 
senesine ait olanını aynen koyuyoruz: 

Maddeler 
BuğdaY. 
Arpa. 
Yulaf 
Çavdar 
Kaplıca 
Pirinç 
Darı 

Kuşyemi 
Mısır 

MahUit 

Maddeler 
Bakla 

HUBUBAT, 
Miktar .(ton) 

3,769,312 
2,303,685 

215,484 
448,574 

79,759 
72,842 
47,814. 
14,933 

685,816 
100,267 

BAKLİYAT 
Miktar (ton) 

48,959 

Hektar 
3,578,458 
1,814,666 

259,427 
367,825 
125,341 
36,303 
51,680 
15,310 

421,347 
125,396 

Hektar 
73,850 

Palamut 
bolluğu 

Kayıklar dol usu balık 
de nize dökUIUyor 
Son günlerde balık fazla çıktığından 

gene palamutlar denize dökülmeğe baş
lamıştır. Yirmi kayık palamutun bir -
den denize döküldüğü vaki olmaktadır. 

Esasen palamut balığr son hafta zar -
fında çok çıkmakta ve fiatı balıkhanede 
30-40 paraya kadar dü§mÜŞ bulunmak 
tadrr. 
B~~en oldukça külliyetli miktarda 

balık alan İtalya balıkçılan son zaman
larda yalnız iki gemi ile ve daha za m:.k
tarda balık almağa başlamışlardır. 1tal -
va balıkçılarının aralarında bir anlaşma 
~aptıkları, daha az talep yaparak fiat -
lan düşürmek istedikleri ~nlaşılmakta 
drr. 

Bun: karşılık olmak üzere buradaki 
balıkçılar da aralarında anlaşmrşlar, çif. 
ti beş kuruştan a~ğı balık satmamağa 

karar vermişlerl:iir. 
Balık fazla çıktığı zaman, balıkçılar, 

muayyen bir miktardan fazlasını denize 
dökmekte, bu suretle Iiatları isted;kleri 
hadde tutmaktadırlar. 

Fakat dökülmcğe, ekseriya balıkların 
sıca~larda bozulması da sebep olmak -
tadır. 

büyük bir miktarını satın almak imkan 
larını hazırlamazsa büyük siparişlerin 

hepsi lngiltereden başka memleketlere 
gidecektir.,, 

Bezelya 
Nohud 
Fasulye 
MercimelC 
Börülce 
Burçak 

2,048 4,494 
48,566 69,685 
52,119 66,902 

19,563 29,558 
33,660 6,721 
85,963 124,690 

SINAt NEBATI;AR 
Maddeler Miktar (ton) 
Patates 179,432 
Pancar 4.52,63ı 
Pam.uli 62,526 
:Anason 2.175 
Kenevir foliUnıu 2,181 
Kenevir lifi 19046 
:Afyon 426 
Afyon tonumu 38,773 
ıKeten 8,618 
Soğan 100,245 
Sannsak 11,227 
Susam 39,492 

Hektar 
52,740 
25,288 

253,636 
7H 

10,476 

37,080 

18,088 
36,297 
9,075 

11,369 

Maden 
araştıran hususi 

şahıslar 
100 tondan fazla 

ihracat 
yapamıyacaklar 

1ktısat Vekaleti son zamanlarlda faz· 
lalaşmış olan hususi maden arattırma • 

lan dolayısiyle şimdiye kadar tatlik e. 

dilmiyen bir maddenin tatbikine bqla· 

mrştır. Madenler nizamnamesinin 26 
ıncı maddesinde bulunan bu hükme 

göre maden araştırması yapanlara 

yalnız yüz ton mal:ien cevheri için inlra· 
dye müsaadesi verilecektri. 

Bundan fazlası için, cevherlerin, araı-

. tırmanın zaruri bir neticesi olarak istih. 
sal edilmiş bulunduğunun iktıaat Vekl· 

letince tcsbit olunması takdirinde imra
n=ye verilecektir • 

Ancak vekilein müsaadesiyle dahi 

bu miktra iki bin tondan fazlaya çıkını. 
yacaktır. 

iktısat Vekaleti, maden araştırması 

yapanlarldan bu maddenin tatbikinden 

evvel yüz tondan fazla satlş t~hüıdll· 
ne girenleıün fena vaziyete düımemcleri 

için, alakadarları 15 gün :çinde vckA • 

letc müracaatla böyle bir taahhUde gfr. 
m:ş olduklarını isbata davet etmiJtir. 

Maamafih bu tnahhüt edilen miktar ne 

olursa olsun 2000 tonuna kadar imrari. 

ye verilecek, üst tarafı iç.in imrariye 

verilmiyeccktir. 



• 

- Ora.tlı:ı tt.8 yrıpıyorsımp 

- Ailaııtifii tnndalla 9e(ecc§inı di. 
ye bahsrı girm.i§tim de ... 

Orrmaını ke~a~ı 
Lokantada: 
M üıteri - Garson! Bu ne yemeği 

böyle.? 
Garson - Orman kebabı bayım. 
Müşteri - Tevekkeli değil bıçak İ§

lcmiyor, destere lAzım 1 

K!!dtn - Son dt'/rı gördiiğiınile11. 

beri çok d rJ~pni§im değil mi? 
Erke1•• - Yo, o zaman da bu kadar 

çirkind n. 

ta-Jasap deırsı 
M ualim - Sekizin yerısı ne ddcı? 
Talebe - Ne taraftan yarısı? 
Muallim - O da ne demek? 

Talebe - 8 i tam ortasından böler
aeniı; O eder. Şakuli olarak bölerseniz 

3 ederi 

A~ - O 11c biçim :}Orfa söyle. 
mek öyJtJr Boyımcı cik cik deyip du. 
ru.y<JTIWI 1 
Ahçı yamağı - Onıı ben yapmıyo • 

rum, omletlik yumurtalar yapıyor! 

Leb ve DelbBebD 
Hiddetle söylendi: 
- Sen beni budala sanıyorsun ga

liba! 
Muhatabı omuz; silkti: 
- Bey böyle bir §ey söylemedim. 

Maamafih ıen Jeb demeden leblebiyi 
anlıy·orsun l 

~ .J . . 
JI . =1· - . 1 

• Ş6m.9iyeci - llt;~ >~ .. Z ·m:r F:vkc.. ı 
kide azi.::im, çok güzel! 

rJ=üyes 
Yeni p:yeıim harikulide değil 

mi'! Şekspir eserleri kadar &\.izel.. · 

- Ş:kE>llİ: böyk:ir.i yaz:mazdı .. 

- Deme yahu! I~cltukhmmı kabar 
tıyorsun 1 

- Tabii y:ızamaı:.clı. i1esc·a üçün· 

cü perdenin sen undaki o· cmoLil ka:: a· 
sını aklına bile getiremezdi. 

Dahi muharr~r afallamı~tr, o §aşkın
lıkla sordu: 

- Neden? 

- Zamanında otomobil yoktu da 
ondan! 

Peşini 

bo ıralkm aycır Daı ır 
Aktör, bir tiyatro kumpanyuına 

müracaat ederek İ§ istedi. Direktör: 

- Biliyorsunuz ki, dedi, 'imdi ölü 
mevıimdeyiı;. İki ay sonra sizi angaje 
etmem mU:nkiin olabilir. 

Aktör telaşlandı: 

- Aman! İki ay pek geç. :Seni 
derhal angaje ediniz, çünkü birçok kum 
panyalar peşimden ko§uyorlar. 

Direktör sordu: 

- Hangi kumpanyalar onlar? 
- Elektrik, hava gazı, ıu ve 1aire .. 

- Ben daima yar yatağın<la yata. 
rını. Böy!eca yatağın altıııa htrsı:: sak. 
lanııuı.sın:ı imkan oJ.,maz. 

~n.ıoOUo ırnasta 
Ahmetle Mehmet hastanede yatak 

komşusudurlar. lki~iilln rahatsızlıkla. 
rı siyntlk ve ikisini de maujla tedavi 
ediyorlar. Aralarında yalnız bir fark 
var: masaj yapıldığı zan1an Ahmet in. 
liyor, Mehmet ise gayet rahat ve mem 
nun güliimsilyor. 

Ahmet nihayet dayanamayıp bir 
gün Mchmede sordu: 

- MaMj yapılırken senin acı duy. 
maman nasıl mümkün oluyor? 

Mehmet kurnazca gUlümsiyerek i . 
zah etti: 

- Hastalıklı bacağımı söylemedim, 
sağlamına masaj yapıyorlar da on • 
dan. 

Ders 
"Yeşil ay., cı ayyaşı urun uzadıya 

içkinin fenahfından bahsetti. naaihatte 
bulundu. Sonunda kuvvetli bir delil bul 
duğuna emin bir tavırla: 

- Mesela, dedi, köpekler üzerinıde 

yapılan tecr:.ibeler köpeğin büyümesine 
rakının mini olduğunu göıtermigtir. 

Köpek ıneraldıaı olan bir ayyaı I· 

tıldı: 

- O tecrlibeyi ben de yaptım. 

Ya? köpek ne oldu? 

-Öldü: 
() 

'Yetil ay .. cı muzafferane bir ed.ı 
ile: 

- Gördün mü. dtdi. içkinin z:ırar· 

!arını? Peki bu tetrübe una den olma· 
dr mı? 

- Olmaz olur mu? Bu tecrilbeden 
sonra akıllandım. Canım rakıyı köpek· 
lere verip dyın etmemeğe karar ver· 
dim. 

ilk aşk 
Gecenin aaat ikisi, Beyoğlu paatahı· 

nelerinden birinde Uç kadın konuıuyor· 
lar: 

- Beim ilk aevıilim ç~ıftıiım evi:ı 
l.•:içüJc beyi idi. 

- Benimki bir doktor .. 
- Benimki de talebele.rdi 1 

Yazısız hikaye: Hasa"dın 1001U1S1 nemrr 
ı ... 

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

Santral memurunun 
aldığı intikam 

Şu telefon nı,.mur Te ••memure .. lerlnden 1 gaya çekip birer kere hqlaınak oldu. Cu 1 - Şimdi rilıı~r uçurdu f({'ndlm. Kaldm. 
ç_'Olc klmae ~ll<ı\yet eder. Ama yalnız tele.fon hareketile en kUçUk bir ihmale dahi göz yum / yordum. 
ldaresfndekllerden değil. bUtUn resmi, husus! mryacağlnı anlatmak istiyordu. - Ah, ben burada mUdür olaa.D1 blr dakl. 
Eant.raııu herı;Un tllrlU tekdire, kızgınlığa Bizim yardakçılar dernaı eski lablyeyl ka tutmazdım atzı. Hepinızi toptan kovmı. 
maruz kalırlar. mevkii tat.bike koydular, erken gelip reç git Iı! Baıka tOr!U i§ yOrUmeı burada .• 

Bu l§tc "kim haklıdır, kim haksızdır,. diye meğc başladılar. Bu taru hareket derhal Bir bqkHına dönerdi: 
bir anket açılaa her lki tar&! da kendılerlrıl tesirini gfüıtermekte gecikmedi. Onlar "göt - Şu tablanın haline bakm, 1,unar!Ue dol. 
Ustun getirmek için kimbi~lr .ne hAdiseler, de,. memur ınrasma geçtiler. Artık §Ubcd : muş. Cig&ra lçeceglnlz ""akti i~lze haant. 
ınaanı ;Uldürecek ne vakalar anlalırle.r. rahat huaur kalmamııtı. Yana baksan kaba. seniz olamaz. Beyim kı-yif ııürUycr .&anki" 

Bir mU•sscsede çalıfan bir arkada;nm ı;c 

çen ı;iln bu meaeleye taallQku olan bir va.k."l 
anlattı. Benim ho§uma gtltlği için )'azıyo. 

rum. Bakalım alz ı:aını bulacaksınız? 

Bizim ~ubenln evve!c:e c;ok nazik, çaııokan 
halden anlar bir oe!f vardı. Bu zat yeni t4. 
ytn edlldlğl znman memurlardan bir kısruı 
yeni Amirlerine yaranabilmek için meaal aa. 
atınden fazla çalı§JU&ğa, ııabab karııntığmıta 
gQ11p gece geç vakitlere :kadar ltalmağa brı.ş 
ladılar-

Blr &:On bu hal nasılsa oefin nazarı dikkl\U 
nl çckml§; aorrnu§ ıoruflurmuı, bu arkada,. 
ıarın mes'.lt saati haricinde çatıomaıannı ıca o 
ettirecek kadar ağır işleri olmadığını İanlll. 

llUI· Erte::! gUn derhal arkadqlan çatırdı. 
Biz yanında olmadıfımıa için iyice bUmlyo. 
ruz ama, 

''- Siz burada erken gelip geç \'akte ka, 
dar ça1 ı~ryorsunıız.. Halbuki l~lerlniz mtS'.l.1 
zamıı.nmrtıı. tamamlo.nabllecek !tadar. Demek 1ı ki siz l7u ı in altından çıkamı)'(lraunuz. Bunı.ı 
bir hafl.a. zarfından dfü:eltmeuenlı: kendinize 
başka bir iş arayınız! .. kabilinden bur ~"- • 
lcr f!Öyleml§. 

Bu mUnastp ihtar yaltakçıları derhal :ı;o1:ı 
geUrdi Herkeıı ıaınl vaktinde görmeğc bil,. 
tadı 

Ara1ıın bir ml\dclet ge~ıp bizim ;et teri!. 
an ba•ka bir vazlteye gtinderillnce yerin• 
tablatl'e bir b,,kumr tayin ~ltiler. nntun 
daire ve mlleııEeselcrdll olduğu gibi. gelecek 
olan bu ~·ent lmlr hakkında da l)i veya 
kötü muhtelit dedikodular, tahminler )1lrU. 
tllldU \ 'il bizim ıet gUnUn blrlnd~ çıkagelrll: 

Kırk beş yagları11da, ıayı! \'C ıuralından 1&k. 
ellik akan blr adam .• 

İlk 1§1, daha birinci gUnden heplmıd ııı. 

hat, konuısan a7.ar, cıgara i~sen "vay! vak. Bu böyle dcnm etmez! 
Unl nelerle geçiriyor tenbel,. damga8l... Nihayet herke.ol ıııradıın ge~hip uz:un uz~n 

B!ııim ak$f !mirin elinden en !azla çeken hJr kcınferamıa haşlar. MUdürUn 1§ bilmemez. 
aantral memuruydu. Şef bir yerle konuırnak ll~lnden. lcapıcıom tenbelli&l:ıe kadar blr 
istedi nıi, derhal verllmeuıf! küplere biniyor, &.Urü herze l umurUadıktan sonra erken ı•-
Adeta ı~n:rediyordu. MUe::ıse-'Cnln diğer ı. :. ıtp geç &'iclen arkada~ıart gösterlrıll: 
ınmlarındıın telefonla konu;ıuldu~ı mazereti - Bakın onl:ıra! tatil:hn' onıırındır. Siz 
onun için uydurma hlr ıeydl. Santral mem•ı. böyle p!!lrrıl< pısınlc k<'yf çatın. Aıtmt§ seni! 
ru da art.ık atıomı§ gibi davranıyor ve. ekse. beklooenlı ylikseleme:sslnlz. 
riya da mahsus geç veriyordu. \'e beliti iki ıaat hepimizi meuul e.ttikte-1 • 

ŞeCin uzun bir koridor ıonundakl maroken 
kaplı kapıdan çıkacalt kadar :-ı1lks"I\ aealnl 
günlln her eaaUnde duymağa ba~ladık. 

- Elek. benimle alay mı ediyorsun r Vıı.I. 

lahltlzlm ıt'tll kovdurunım. Ekmeğinden e. 
derlm. Sen memur değil kaz çobanı bile o. 
lamazsuı! 

Sonra çat diye ahizeyi yerine l•oyar "~ 
bimm kısma çelerek hiddetini teskin ederdi: 

- Bu lcAğıt neden yere dil~m~ g!izUnt.:z 
görmüyor mu? 

DÜELLO 
FJ{jcr çocı;l:lıck ar'kaX'l-Jım olma. 

s:ıydı ci,aha inoc dilimlere d.oğrıyacak. 1 
ıim! 

11onn1. çeldllp 1>lcler. biz de derin bir oh çe. 
iterdik. 

Gene hö) le bir gUn ;ıefin odaaından kUtur 
lcr l.§ltilme$e baılandı: 

- İki eaatUr ne bekletlyoraun? - ... 
-Hay ıözün çıksm! - ... 
- Ce\'ap \•ermeg-e de tenezzUl etmlyonun 

rallba terbiyulz! 

- Oraya relinonı ... 
Bir llhıa içeriden ıes keşilir Jibi olıiu • 

Sonra daha yüksek bir ıekUJe fakat bam. 
ba~ka bir tonda çıktı: 

- Şey .. VallalUIAzlm .. ı•Y beyefendi .. Z:ı. 
lı&llnlze., Yok vallahi .. aman bey!m .• 

Bislm. te! ertul l'Ü1l görUnmıdl. iıine nı. 
hayct verlldiğlnl duydult. Hepimiz meraktan 
ölU_yorduk, Ak:am lletU tatil zamanı ıelinc~ 
bütün ıubc memurlan santral odJıına. dol. 
duk. Te'e:on memuru anlattı: 

- Günlerdir blr OY\Ul onamatı dlitünll. 
yordum. Hem öyle bir oyun ki aklından çı}(. 
matın! Nihayet buldum. Şirketin mecllll 1. 
date reisini telefonla arıyordu. l{uden bek. 
Jettlm ve bennutat kUl'Urlere b&}ladı; derhcı.I 
relıl buldum ve telleri blrihlrine rarıtettım .. 
Tabii b&na ettitl kU!Ur\er meclisi idare re. 
lıılne 86;,·l~niyormuı gibi oldu, yilrUttUlor l\e. 
rıfl! 

KISKANÇLIK 
- Kom{tUnım uizon ~ilrküııU aırıt•Y' 

u11utm.ıya.nnız sakın! 

ıaır kurnaz 
Falcıya sordu: 

- Öleceğim yeri öğrenmek ıetiYo ' 
rwnr Jc 

- Öleufinlz tarihi de ö~' 
istemez mlııinlı? ~ı 

- Ona. lüzum yok, ölecef.nı -ye; 
aöyleyin klf i... ol 

- Allah Allah! Niçin ille onu • 
renmek istiyoreunua? rı 

- Bunda ptılacak ne var? Ofl) 

ayağımı hiç baamam&k için .•• 

_,.1JtJ i
- NQ.8ıf, lı·alp on paralık irn-

yi. gidiyor m?<I 
0

• 

- Berbat! Tanesi 40 paraya 1flLl1 

~
0

~hDS değlş51~ 
Son zamanlarda gazetelerde tele~ 

~'.8.Zılart çılmuya ba§lıyalı beri a t1~ 
cağızın koltuklannm altı bir zafet 

kı kadar geni~ledi, kibirinden ,-e ~;ğf 
rundan geçilmiyor. Çoktan garıncuı-B' 
bir ahba.blyle karşıla3m1§tr, ur.un el~ 
dtya. kendinden bahsetd, Ankara. tıet 
desinde uyandırdığı gıpta ve rel<a 
hislerini anlattr. Sonra. birden:. _....te • 

- E, dedi, artık senden b~ıca~ 
lim. Son makalemi nasıl buldUll bll. 

hm? 

- Alltıh rcı:ı ol.!: Siz olma..'l~~ı
m: o.93.ca çarpıp parça'llıııııcoktııtı 

Temnoııat ıc· 
s:,de)'cce , 

- Demell perjcmbc günü "' 
ıiniz? ...,{• 

ıeı·· 

- Evet. ize namusum fü:erine 
nat v~riri;n. d' 

a.1<11'1 
- Namuaunuı:u bir tarafa bır 

hanı sağlam h:r teminat verin 1 

l 

DENİZ YOLCULUGU . kir" 
Ka,dın - Ben sana pcrıaer6!1' 

ttılını dememi§ miydim' 
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konuşmalar1J1dan aonra. delikanlı yal. 
nız ba§ına Parisl dolqmıya. çıkardı 
Nereye gidiyordu? Valver, ekıtri)":tle 
LU\T sarayı civarında dolaemaktaydı, 

buna -da aebeb ııevıilia\nl görebilmek- ' 
U. Delikanlının bu kadar tehlikeli 
yerlerde dola§ma&ı adetl deJiliktl. 
Konçintye veyahut onun adamlarına 

ra•laraa. il çok fena olW'du. Fa.kat bu
nu düşünecek halde değildi. Floran • 
Sin teneffüs ettiği ha vay la ciğerlerini 

doldurmak onun için bir ihtiyaçtı. 

Geno kıza daha aiyade yaklatmn i. 
çin saraya girmeye çalı~mamaşı şaya
nı hsyrotU. Bu hareket onun aklına 
gelm,rnioti. Eter ıelaeydi muhakkak 
ki yapardı. 

Luvr'a girmesi kendisi için c;:ok ko. 
lıy olduğunu dUtilnemec:U. Kral ona 
ismini söyler söylemez, harha.ngi bir 
!araya kabul edilecefini eöylememi§ 
miydi? 

Valver bu delice hareketi yapar . 
ken yüzünü iyice kapıyor, mantosunu 
başına kadar çekiyordu. Landri efen. 
disinin atıldığı tehlikeyi görünce onu. 

ihtiyatlı olması için mUteına.dlyen i. 
klz ediyordu. Luvr c:varında birçok 
defalDr Konçlnlnln adamlarına ra.a!a. 
m10 fakat onlar taraf.ndan tanınma. 
mıatı. 

Pardayana gelince: O da yalnız o. 
larak Parisin hır köteaini dolaşıyor. 
du. Bir şey. yahut bir şahıs araclığl 

mul:n'<k~l(tı. Fık•t bu kimdi? Acaba 
küçük Lu'zi n1i arıyordu? 

Bu suale "h:ı~ı:" ~!:;·e:!eğiz. O, fa. 
uat.aya Luizi aramıycı.cağ:nı s8yltmiş. I 
ti. Bu aözUnde dttracaktı, ,övalyenin 
ndlnden döndilğii görlllmemi;tir. 

Pardaynq torunqı\q aranıa.may' ka
rar vermiıti. ÇwU ar1D1Iya ihtiyacı 

yolçtu Ltizı.unsqz bir feyle va.ğttni ge .. 
çirmek A.deti olmıyan §(Svalye acaba 
ne &ra§tırıyordu? Onqn yegane dUıUn 
cesi P'auıtaya karıı glI'§ti~ bu yeni 
\'e şüphesiz sonuncu mücadelede oflu 
Janın karışmamasıydı. Oğlunun ken. 
dlslyle b rle~eceğtne emindi. Taraflar 
dan l1!rinin ölümü ile neticeleneceği 
muhakkak olan bu k•vgada evlltla 
anayı karşı karııya getirmekten çe)d .. 

niyordu. Bir tesa.dü! eseri olara- Jan 
dö Pardayan o unada Sojide huta. 
olan karısı Bert'in yanındaydı. Şövat. 

yı oflunun b'rdenbire Pa.rise celnıe • 
eıinden ~ekinmekteydi, buıı~ mlnl ol. 
ınak h~re Eakarpsı Sojiye cönderdl. 
Eskarga21 efendi21ine, mi>8yiS Şövalye. 
nin uzun bir seyahate çıktığını, Gren. 
gay ile J,endislnin Pardayanla bera • 
her ıideceklerlni bu seyahatte Luiıi 
bulacaklarını eöylemift.i, sadık up)ç 
bu iti o kadar (iUıel idare etmitti ki, 
Jan bunl~rın y.tan oldı.ajunu anlama .. 
mııtı. Eakarr~s erteai run avdet etti .. 
ği aman bir torba da altııı geUrmia. 
ti ki. bu pua Jaıı qö Pamnıı tara
fından babaaııım yol ıuaMrlfne lt•r
ş11ık olmak üzere gönderilmişti. ·Par .. 

dayan torMyı •lino alarak t.vt&r ci. 
bi yaptıktan aonr•: 

- Zengin olduk? diye gUldU. Ve bir 
sandık açuak torbayı içine yerlııtir. 
di. 

- l!enlm aklıma oflu.mdan para is. 
temek gelmemişti. • diye mırıldanıyor. 
du • Jan bunu tam vaktinde gönderdi 
d1'ğrusu ... 

Torbadan bir miktar para alarak 
küçilk b'r keseye koydu ve Eekargasa 
dönerek: 

- Şu keseyi al ve beni iyi~ &inle .. 
Dedikten sonra uzun uzun anlattı. 
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- Dikkat ediniz Valver. Fıuıtay& 
insan nekada.r dikkatli davranıa. yine 
azdır. Ona klll'fı insan dalma dUıllne. 
rek hareket etmelidir. 
Yudıfı mektubu okudunuz. Eğer 

dikkat etseydiniz, benden bir cevab 
bekledl~nl anlardınız ve benim gibi 
kayıtsız davranmakta mahzur gör -
mtı7.df nlz. Nlçiıı bu mektubun cevabını 
almadan ne bana karşı, ne de yanım. 
da bulunduğunuz müddetçe ıize karıı 
hi~bir teY yapmıyaca.ktır. 

- Ben nekadar budalayım. Siz çok 
doğru söylüyorsunua. 

Böyleoe konup.ra.k Baniyo'ya gel • 
dilet". Orada Pardayan arabayı ve ka.. 
fileyi sordu, hiç kimse görmemitti. 
Pardayan dedi ki: 

- Anlqıtdı. Demek oluyor ki ço. 
cuk Parlee götürillmemittir. Y~~t.t 

bqka yollardan g~trilmlıtlr. Fauıta, 
çocuğu elde edememekliğim lçln lbım 
gelen her tedbiri hazırlamıı olacak. 

Nihayet Puıpartu otflline vardılar. 
Bu sırada ~ayanı kayıt hiçbir vaka 
olmamıştı. O geceyi ve ertesi günü be. 
raberce geçirdiler. Yine lıiçbir şey ol. 
madı. Ne Konçiniden, ne de Fausta -
dan hiçbir haber çıkmamııtı. Parda. 
y:ın eski halini almııtı, kendine hu 
olan alaycı tavrıyla hiçbir korkuıu 
yokmuş gibi duruyordu. 

Acaba Famıtaya karşı yapacağı iş 

i"in prcgramı hazrrlamamı~ mıydı? 
Şövalyenin hiçbir ~ey söylememesine 
Valver hayret ediyor, fakat hiçbir şey 
sormuyordu. 

lki gün BOftl'& bir aabah Valver Par 
dayanın yanmdayken otelci madam 
Nikol: iki aıııilııadenin ltUyUk salonda 
be1<l~dlklel'ini v~ !'Ö\·alye dö Pal'da -
Y"n1a husu11i ı·ırette görüşmek iıte • 
dikleıol haberini verdi. 

Pardayan: 
- Bu iki aallzadeyi bu odaya geti.. 

rinlz - dedi • ve Madam Nikol çıkar 
çıkmaz Valverc dönerek; 

- Eğer bu gelenler Fauatanrn mek.. 
tubwıa cevab için mtıracaat etmemlt. 
lerse ben ne istersem kaybederim • rie .. 
di - Valv~ dıp.rıya çıkmıya hazırla. 
nırken de şunlan ilave etti: 

- Burada kalınız evlldım, aizin bu 
rnecliste hazır bulunmanız fayduız 

değildir. 
Bu sözler üzerine Valver oda.nın bir 

kömesine çekildi, biraz sonra da ma
dam Nikol iki miaa.firi odaya 10ktu 
ve hemen kıpıyı kapıya.rak dııarı 
çıktı. 

Kapının kapandığını gören ziyaret. 
çiler, yüzlerini sakladıktan paltoları • 
nı açtılar. Bunlardan biri Faust:ı, di. 
ğeriyse sadık hizmetki.rı Dalbarandı • 
lar. 

Dört ea.hıs biribirlerini aelamladı • 
lar. Pardayan en iyi doatlarıymıe gibi 
güzel sözlerle kendilerine yer göeter .. 
di. Fakat onlar oturmadılar. Bu ha
reketleriyle uzun zaman orada kalmı .. 
ya.caklarını göliltermek istemişlerdi. 
Fausta doğrudan doğruya maksadını 

anlatm1ya ba.ılıyarak dedi ki: 
- Şövalye, almıf olduğunuzu öğren 

diğim mektubun cevabını almak için 
buraya reldim ... 

- Aınan efendim. ı·ıin buraya, b~
nim evime gelmeniz ne büyük uad~t. 
Bana ne §ettf verdiğinizi bir bilseni~ 

Pardayanın müstehzi hir tavırla 
söyleınlo olduğu bu aöılere Fa.usta cid 
di bir tarzda eu cevabı verdi: 

- Şövalye, b!lirslniz ki. kendi işle. 
riml b e!ldirn yqı:n:ı!:t:p l!~,.!_r.::r;:ı. 

Pardayan yine alay ederek: 
- Harekethüai IOll derece takdire. 
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derim prenses .. Fakat her şeyden ev
vel, geçen giin bir evde unutmuş oldu
ğunuz şu kıymetli oyuncağınızı size 
takdim edeyim. Bunu hırsızın biri 
pek ala aşırabilirdi. 

Fausta Pardayanm uzattığı küçük 
hançeri aldı ve: 

- Ehli eline düşeceğini biliyordum 
• dedi. -

Biraz düşündü ve sonra bıçağı Par
dayana uzatarak: 

- Şu hançeri benim bir hatıram o
larak saklamanızı rica etsem ... 

- Eğer adi bir silah olsaydı, mem
nuniyetle kabul ederdim madam. Fa
kat bu benim kullanamıyacağım ka
dar yüksek \'C pahalı bir mücevherdir. 
Bunun için son derece sıkılarak bunu 
söyliyeceğ"m ki, bu hançeri kabul e. 
demem. 

Pren-es ısrar. etmedi: 
- Peka 'a, röyleyse bundan bahset. 

mh·elım _ dedi - ve hanGeri elbisesinin 
içine yerleşt'.rdi. 

- Şimdi esasa gelelim. 
Par· a ·an ~iddetle cev:ıb verdi: 
- Yani bond~n beklediğiniz cevaba 

d •! rnı? Bana kalırsa madam. beni 
i,.: ... ... bi'dı<i..,iz icin ne cevnb vereceği. 
m de s ımdiden biliyorsunuz. 

- Ne olursa olsun. şu cevabı bir 
d • ... .-1~' ıı söyl,,viniz. 

- P k"•la ... Ne sciX'bl" hakkınızda. 
k "ikrlr rimin değiRmesi lazımgclece -
r;: ıi anlarr.ıyonım. Bu kararlarımı ko. 
n ·r ı;: la cliik Dnn ?.<'lem renaplnrının 
hl'z •n.nda söylemiştim Bu konuşma -

mız az knlsın öl:.imiimle nihayet bula. 
ealttı . Böyle olması için el · niır.d"n gclı>
ni yaptıııız Pakat ne yapalım. kurtul. 
duk . P&en5"S cı.;na!Jları şunu bilmeli -
dir ld, ben koln~· ölcccklerdcn deği. 

Jim. Bununla if~ih:ır ediyorum. 

- O vakit söylediğinizi bir defa da
ha tekrarlasanız olmaz mı? 

Pardayan gözlerini Faustanın göz.. 
!erine dikerek cevab verdi: 

- Ben sağ oldukça siz Fransız kra. 
!içesi olamıyacaksuıız. 

- Demek benimle çarpışmaktan 

vazgeçmiyorsunuz, öyle mi? 
- Bütün kuvvetimle çarpışacağıll' 

madam! .. 
- İyi dü.~ündUnüz mü? 
- Aman prenses Bana düşünmek 

için iki gün iki gece liitf ettiniz. Emin 
olunuz ki bu fazlaydı. 

Dalbaran ve Valver bu iki kavgacı. 

nın ağız mücadelesini hayret ve tak • 
dirle dinliyorlardı. Pardayan sert du. 
ruyor, fakat arasıra alaycılığını takı
nıyor, Fausta ise soğukkanlılığını bir 
an bile kaybetmiyordu. İkisi de ehem. 

miyetsiz bir işten bahseder gibiydiler. 
Bunları dinliyen ne müthiş şeyler ko
nuştuklarını anlıyamazdı. Halbuki ko. 
nuşmalar, başta küçük kral on üçün. 
cü Lui olmak üzere birçok kimselerin 
hayatı ile alakadardı. 

Fausta, yine soğukkanl:l~kla sordu: 
- Torununuzdan vaz mı geçtiniz? 

Oğlunuzu ,.e gelininizi ilelebet acı i. 

çınde mi yaşatmak istiyorsunuz? 
Pardayan da ayni sükunetle ccvab 

verdi: 
- Kimseden vazgeçmiyorum, kim. 

seyi cezalandırmıyorum. 
Sonra yarı ciddi, yarı alaycı sözle

rine devam etti: 
- Şunu düşündiim ki. çocuklarımın 

kaderi beni mecbur ettiğiniz mücade. 
leye taalluk ediyor. Şimdi bu mlicadc. 
lede hangimizln galib geleceğine baka
lım. Bana kalırsa. siz sonunda mağlub 
olacaksınız. O vakit evlatlarımın iler. 
si temin edilmiş olur. Bu kavgamız. 
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zaten çok uzun sürmiyccektir. Az bir 
zaman sonra sona erecek, başka türlü 
de olamaz. 

- Demek oluyor ki küçük Luizi c. 
!imden almak ümidindcsiniz, öyle 
mi? 

- Ümit etmiyorum madam, buna 
eminim. 

Pardayan bu sözleri okadar kuv
vetli söylemişti ki, son derece soğuk. 
kanlı olan Fausta bu son kelimelerden 
titredi, fakat kendini çabuk topladı. 
Acı bir gülümseme ile: 

- Arayınız bakalım - dedi. -
- Affedersiniz madam. Ben Luizi 

arıyacağımı söylemedim. Nerede ol -
duğunu da bilmiyorum. Bunu iddia 
edemezsiniz. 

- Peki, biraz evvel onu alacağınızı, 
buna emin olduğunuzu söylememiş 
miydiniz? Bunu bulmak için aramak 
lazım değil mi? Arayınız Pardayan a. 
ı ayınız, bakalım t:ulabilecek misiniz? 

tik defa olarak Faustanın sesinde 
bir alaycılık hissedildi. Pardayan bu. 
nu anlamıştı. O da gülerek dedi ki: 

- Aramıyacağım ve bulmıyacağım 
mad:ı.m. Çocuğu bana siz getireccksi -
niz 

- Öyle mi zannediyorsunuz? 
- Eminim madam. Evet siz bunu 

yapacaksınız, bu dakikayı düşünerek 
~ nıclidcn kendimi mcs'ud addediyo -
rum. 

Fausta fena halde kızmıştı. Bunu 
göstermemek için gülerek: 

- Görürüz bakalım - dedi • ve zan. 
ned~rscm artık biribirimize söyliyccc. 
~ımiı kalmadı. 

D'yc ila\·<' etti. Pardayan da g'ayet 
'5crt bir tar7.da: 

- Ben de öyle zannediyorum _ ceva. 
bını Yerdi • 

Konuşmalarının başında olduğu g~ 
bi bu defa da nezaketle biribirlerini 
selamladılar. Pardayan, misafirlerini 
kapıya kadar geçirmek nezaketini de 
gösterdi. Fausta. uzaklaşmadan evvel 
geri döndü ve ciddi bir eua ile son bir 
ihtar da bulundu: 

- İyi sakınınız Pardayan. Çünkü 
yemin ederim ki size ve sizinle olan. 
lara karşı merhametsiz davranaca • 
ğım .• dedi -

Pardayan sadece: 
- Biz de elimizden geldiği kadar 

kendimizi müdafaa ederiz • cevabını 
verdi. 

Fausta mantosuyla yüzünU örttük • 
ten sonra Dalbaranla beraber gcniış 
avluyu sert adımlarla fakat ağır ağır 
yürüdü. 

Pardayan odasının kapısını kapadı 

ve Valvere yanaşarak: 
- Genç dostum ... Şimdi iyi Bakma.. 

hm. Dişi kaplanın zinciri koptu, olan.. 
ca şiddetile bize hücum edecektir - de .. 
di -

Valver heyecansız bir tavırla §U cc .. 
vahı verdi: 

- Emin olunuz mösyö tedbirli dav .. 
ranacağız. Öyle kolay kolay kendini 
yok edecek adamlardan olmadığımızı 
şimdiye kadar göstermedik değil. 

Bu sözlere Pardayan memnun ol -
muştu. 

xxxxı 

KONSUNERİ SOKA(a 
MÜCADELE.51 

Üç hün geçti. Vatvcr sadık uşağı 
T .... 'l.ndri ile b<-rabcr Konııuneri sokağın 
daki evine dönmüştü. Maamafih her 
gUn Pardayanı ziyaret ediyordu. 

Baz.an uzun, hazan da kısa süren 
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~kşilik ve yannıalarını 

Eaugünkü 
radyo 

l~ANBUL: 
toıa,ao p!Akla dans musikisi, 19 radyofonik 

llıedı, .Aradaki Kel Horoz \"C Unuttum 20 
~tnl ve arkadll§lıırı tarafından Ttlrk mu. 

t'1. ı.t ve halk prkılan, 20,30 Omer Rıza ta. 
, ınıtan arapça aöylev. 20,45 Müzeyyen ''e 
~ltadaştarı taratından Türk musikisi ve halk ı 
,t..~ları. (saat ayarı), 21,15 orkestra 22,15 
~;"lll \•e bonıa haberleri, ,.c. ertesi ;Uniln I 
.;tramı. 22,30 piyano solo: Ferdi von Stat 
t1t' tıı.rafınrlan 23 ton. 

f{nF....,: 
t ltı ,05 orkestra konseri, 20,30 konferans, 
~tnoton, konuşma. 21,35 :Musiki, ean kon 
~a 22.35 hava, haberler, spor, 22,Ml musiki 
'-O~ haberler, 
~l>ltA: 

>..111.os orkestra konseri, şan ve piyano, 21J, 
•.ı b 
~ 11.bt!rıer, hava, spor, 21,05 piyano ile <'ğ. 

ll~ ... 21,25 açık hava konseri, 22,30 kıru~ 
~;'- konacrl , kıraat, 23,30 dırnıı orkcstra'Jt, 
t•;~ haberler, hava, ~ramoCon. 

ft t • 

• ııı,20 .gramofon. konuşmalar, Mncıır şarkı . 
'tı l ~ • ~.20 piyano muıılklal . J0,35 ~ramofon, 
~~nıa. 20,2~ konser, 20,3:> piyes, haberler, 1 
~ l'rınfon, hava. 
()~I .\ : 

Q ııı.20 karışık konser J S,6:S karışık yayın , 
~l ~S llt:>ntonlk kQnı;erL 23,20 karışık pro;ram 

~~s muııilt isf , 

Göz hekimi 1 
I),. Muı al RamiAyd11ı 

, ~t 'lt\ cnchauesıni 1'aksım.Talimane 1 
~ . 

:?.'!' 111 b'lşı Cad. lJnFA Apt. nına 

nakletmiştir. Tel: 41:i5il 
1) ~· 
l'li'.arlfdn m.ıad-ı heı g un : Oğlcden 

~ra saat il-iden altıya kadar 

MAZON 
Meyva Tozu giderir. 

MiDE ve banaldan alı§tırmaz. l çilır.csi latif, tesiri kolay, ve mülayimdir. Yer\ .... i 
hiç bir mümasil müstl\hzaı· tutamaz. MAZON isim, HOROZ markasına dil:1, 8 t. 
Deposu: MAZON ve BOTON eczc\ deposu. İstanbul yeni Postahane arkıuıa 

da No : 47. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden 
Cinsi Azı Çoğu Tahmin llk le- Günü S. Eksıltme-

bedeli minatı nin şekli 
Ekmek 107000 136000 K. 10 K. 1020 L. 2D.9.:·n 14 Knpalı 
Koyun eti 12500 18000 ,, 45 

" 
608 ,, 

" " " Sığır eti 9500 11800 ,, 35 
" 389 " " " " Sade yağ 5i00 7i00 ,, 100 
" 588 " " " Zeytin yağr 4200 6000 

" 
75 ., 338 " ,, 15 Açı~ 

Pirinç sooo 10800 
" 

28 .. 227 ,, ,, ,, 
" Şeker (Toz) 10500 13000 " 

26.50 25S ,, 
" 

,, 
" Tuz 1800 2400 " 

6 
" 11 .. " " 

,, 
Makarna, Şeri ye 2300 3400 " 

2 il .. " " " Un 5200 7100 ,. 18 ,, 96 " ,, ,. " Peynir 3900 5200 
" 

35 ,, 136 " " 11 " K~r 900 1300 " GO ,, 5S ,, 
" 

,, ,, 
Zeytin- 1400 2000 ,, 50 " 75 ,, ,, 

" 
,, 

Kuru fasulye 5000 6800 ,, 15 .. 77 " ,, ,, 
" Nohut 1300 2000 

" 
14 " 

21 ., 
" " " Soğan (kuru) 9000 11500 

" 
.., 
1 

" 61 " il il ,, 
Yumurta 80000 110000 A. 1.50 121 " 30.9-937 14 " Limon 17500 27500 

" 
4 ,, 81 " ,, ,, ,. 

Süt 8500 11500 K 12 ,, 103 '' " " " Yoğurt 13000 17500 
" 

16 ,, 210 il 

" 
,, .. 

Patate.~ 11500 17500 
" 

5 " 38 il ,, ,, ,, 
Sirke 2050 3300 ,. 15 ,. 66 " ,, ,, ,, 
Çay 60 85 " 380 ., 25 " " " 

,, 
Salça 650 1000 ,, 27 ,, 20 ,, ,, 

" " bpanak 8000 14000 
" 

5 ,, 53 " " 
,, ,, 

Lahana 7500 13000 ,, 3 " 30 " " 
,, " Pıra.~a 10000 16000 " 

3 " 36 ,, ,, " " Odun L75000 260000 ,. 1.40 348 " ,, 
" 

,, 
T. Antrasiti 70000 110000 " 

36 L. 297 " " 
,, 

" Zonguldak kömürü 55000 100000 
" 

30 ., 225 " " 
,, 

" Çıra 700 1500 t' 14 K. 16 ,, ,, 
" 

,, 
Sabun 2700 3600 ., 48 

" 130 " " 
,, 

" Soda 1800 2600 .. 12 ,, 23 " ,, il " Çivit 3500 5200 " 2,50 10 " ,, 
" 

,, 
Yatılı orta okulların Mayıs 938 !'\Onuna kadar ihtiyaçları olan cins ve mik-

tarları yukard\ yazı lı 34 kalem erzak ve sairesi 13.9.937 tarihinden itibaren 
eksiltmeye konulmuştur. Vermeğe istekli olanlaı·m .2490 sayılı kanunda yazı-
h hükümlere göre ilk teminatlariyle birlikte belli gün ve saatte komisyona 
başnırmaları ve kapalı zarflarla olanlarında zarflarını belli saatten yarım ı:ıa-

at evvel komisyona vermeleri ilan olunur. (6282) -
GUmrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan: 

1 - 198 tane yün fanilanın 8/ 101937 cuma günü saat 14 de müteahhit 
nam ve hesabına eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı 594 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
5 - İsteklilerin ilk teminat olarak 45 liralık vezne makbuzu veya banka 

mektuplarile birlikte o gün Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komutan 
tık satınalma komisyonuna gelmeleri. (6370) 
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Erkekler kısmı : Münir Paşa konağında - Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yeni yapılan binada 

!Koz 
IEırkek 

• 
yrıye Lise .eri VatnOo 

'1'al'tosoz 
Ana • İlk • orta lise kısımlarını havidir. F'cn \'e edebiyat kolları \'ardır. tık sınıflardan itibaren ecnebi lisaııı 

mecburidir. Münirpaşa konağı erkekler kısmına. Münirpaşa konağı karşısında leyli bir lieeye lazım olan bütiln 
mü§temilatı havi büyük bahçeli yeni yapılan binatla kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında ted
risat tamamiyle ayndır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi otobüsiy!e naklolunurlar. Kayıd muame
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Erkek \•e kadınlara 

"KU RTU US ,, 
Biçki ve dikiş dersanesi 

Müdiresi : l\in1. Papazyan 
Haftanın 4 günü kadınlara, 2 günü 
dikiş bilen erkeklere, günde üçer sa. 
at Fransız usulile biçki ve dikiş der. 
si tedris edilir ve 3 ayda maarifçe 

musaddak diploma verir. Feriköy Tc. 
pciistü 116 No. Papazyan apartımanı 

- TiFQBiL 
• 

Dr. Ihsan Sami 
nro ve paratifo bastalılı:larına tutu 
nıamak için ağızdan aiınao tifo ha~, 
landır. 1 liç-- rah<'tsızlı'r: vcrnıcx. Heı 

keı alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Biçki ve ·dikiş 
Esaslı surette öğrct'p :nusad'dak 

diploma veren 

Nektar K. 
Zarukyan 

talebe kaydına başlamı~tır. Pazardan 
maada her gün 9· 12 ve 14-18 e kadar 

müracaat kabul olunur. Adres Beyoğ

lu Altınbakkal Babil Cad. Sayı 63. 

Kim ya ger 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 

Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bey hanı. 
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iİ Sür eyya Atamal 

1 H Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkapı 

g Tramvay durağı No. 121 birinci Iİ 
:: kattaki il 
d u H Muayene hanesinde hastalarını her· Ü 
fi gün saat 16-7.0 arasında kabul H .. . 
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27 EYLlJC - 1937 ~ 
CZ-

•' "' u asa 
ve kuvvet için en 

bf rinci ilaçtır 
Çocukların dfşlerinln kolayca ('ıkmas•' 
na, kemiklerloln kuv\1etleomesloe, ço" 

cuk enıziren annelerin sUdilnUo 
çoğalmasına yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bulunur. 

NORMA 
Uort renk bir kalem 
içinde otomatik 
NORMA kalem-

lerini her 
yerde 

Markaya 
dikkat 

N O R M A' 

Umumi deposu : Mahmutpat' 
Havuzlu Han. No. 1 latanbul 
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E .. k··ı t .. vt ~ı · bayadnl .. tr rr a F b _: .. lıJ n muş u pesen muş crı erı memnun e en mu eve a asan e ~ 
oğlu FlKRİ ÜSTÜNDAL bu defa LONDRA ve PARlS terzi mektepteriJI.' 
den BİRİNCİLİKLE diploma alarak pederinin halefi olarak firına)'J ye-
niden kullanmağa başlamıştır. Bu firmayı unutmayınız. • 

Tüccar terzi Hasan Fehrn• 1 
Halefi Fikri CstündB 
Terz!hancmiz Bay ve Bayanlar içln son moda zarif ve gayet şık elbift' 
ler imal ederek müşterilerine her kolaylığı gösterecektir. Muaıııel~ 
peşin ve taksitledir. Sözlerlmin sıhhatini i8pat için muhterem Baya!S 
Bayların bir defa t ecrübe etmeler i ki.fidir. 
ADRES~ B'-hçekapt Birinci Vakıf Han birinci kat No.15. T 

lstanbul Tramvay Şirketinden: 

Universite ve 
Yüksek Mektep 

Talebelerine 
iLAN 

Tenzi!i.th tarifeden istifade etmek hakkını bahteden ve e19' 
verilmiş oh·.!ı 1936 . 1937 mektep senesine mahsus yetil kartl•r 1"' 
- 1938 senesi için deği~tirileceğin den, Oniversite ve Yükıek Me 1) 
ta lebeleri 15 ilk teşrin 1937 tari h?n den ~vvel yeni kartlarını al111"!., 
re Tramvay Şirketinin Galata da. Tünel arkasında, Söğüt ıok••· 

· Hareket Kale:nine vesikaları ile b\r likte selmeleri ilan olunur. , O,: 
DIREKTôR~ 

Bitlis Defterdarhğından : 
~tU 

1 - Bitlis hükumet lwnağmda yapılacak olan 21621.53 lira keŞif ·~' 
tamirattan yalnız 12 bin liraya tekabüleden 9()0 metre murabbaındald ~1 
lı çatı beton, hatı l. çatı, altı döşemesilc tavanı ~ibi kısım inşaatı kaP 
usulıle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu işe ait: 
A - Eksiltme şartnamesi 
i3 - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel şnrtnamesi 
O - Yapı işlerine ait fenni şartname 
E - Metraj. ke..5if ve silsilei fiat cetvelleri. 
F - Projeyi. 

Bitlis defterdarlığından görebilirler. 
5 

de S i 
3 - Eksiltme 10/ 10/937 tarihine müsadif p:ıza.rtcsi günü saat 1 

lis defterdarlığında aypılacaktır. 

4 - Eksillme kapalı zarf usulileyapılacaktır. ıeıııi"' 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istekliler:n 900 lira muvakk3t ıJıitJi 

verm~si ve bundan baı;ka d'.l. Nafia Vekaletinden verilmiş yapı ınU~eti f/Jc 
ehliyet vesikasile 937 yılma ait Ticaret oduıı vesikalarını gÖStcrıne 
ru~ ~~ 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saa.tterı ~ 
evveline !~adar Bitlis defterdarlığına. getirilerek eksiltme komi8Y011u 
ğine makbuz mukabilinde verilecektir. 11 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede ya.D ,,al 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatııd 
nıası §8.ri.tn-. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (6372), 


