
Atat ü 1r k . 1 Fransa da büyük bir 
'I'nncelinde Hozata •ht·ı~ı t k•IAt 

kadar gitti 1 1 iU eş 1 a 1 
~ozatta yeni yapllan köprü d · k Jd 

İ!'1yük Şefin huzurlarile açıldı mey ana çı arı 1 
irtica taraf tarlarının kurdukları 

Bu teş~ilalln muazzam silah 
depoları polis tarafından basıldı 

Bütün Fransada 
araştırmalar 
yapıhyor 

Pariı, 17 (A.A.) - Gazeteler, saf 
tarafın hükumete karşı 16 aydanberi 
müsellih bir hareket hazırladığınm mey 
d.ana çıktığını ve Seine polisinin bütün 
Fransada araıtırmalar yapmakta oldu
ğ_un u yazıyorlar. 

, Bu ıizli suikast te~k:latının on bin 
~ Devamı 10 uncuda 

Atatürk Malatyad4 knr§ılandı'kları sıradtı ..• _. Ya.ztaı 10 uncuda ' --------~-----
1 • Lehistanda !'Qiltere - Almanya müzakereleri -· Lord ·Halifaks 

üo Bitlerle 
•• •• •• . goruşuyor 

liıtıerin gazetesi Almanyanm 
&rlık zorbahk yapmıyacağını 
,e. yazıyor 

!il Ber;lin. ~7 (A.A.) - Lord Halifax- büyük elçiliğe dönmilıtilr. Lord Hali -
ti,, Uz ~ zıyaretinin "hususi nnhiye- f;ıx, sanıldığına göre, hariciye nazın 
faıa:::,:: en büyük ketumiyet muha- Van Neurath ile beraber öğle yemeğini 
Siliti ktedir. İngiltere büyük el- ' yemittir. Saat on beıi on geçe, Lord 
rıe IO ı.teınurıarı, bu hqıusta kendileri-' Halifax yanında İngiltere bayük elçisi 
~ıniıruı.nı . bütıiin suallere -cevap ver- olduğu halde, yeniden büyük elçilik ~i 

erdir ,_ · · · · tmıt Bu .. • nasını -ter11;~tm11 ve av sergısıne gı 
lııcut Curı l.ord Halifax, öğleye doğru, tir .. 

~~~;~~ay;~:;~~~ 
kırdığı · rekor 

londradarr Cenubi Afrikaga 
iki günde gidilebiligor 

bir suikast 
'Sağ cenah te~ekkilllerinden 

birinin re:ıi 
f.abanca ile hDcuma 

maruz kaldı 
Vart0va, 17 (A. A.) - HWlOmet 

tarafmdan kurulan ve bqmda da A
dam Kok bulmwı tqklllta bağlı · Po
lonya genç11ır blrllltntn rem Ruht
koVBklye bir suibst yapılmıştır. E • 
Vlnden çıkıp otomobiline bineceği 111 • 

rada kendlılne doğru tabanca ile Uç 
ktırfUll ablmıft,Ir. Kureun!ardan biri 
ppkumı delerek geçm!etir. Derhal ta 
banca ile mUtecavizlertn istikametin
de ateş etmişse de bunlar kaçmağa 
muvaffak olmuşlardır. 

Ruhtkovski son giinlerde b~ok im
zasız tehdit mektupları almaktaydı. 
Polis tahkikata bqla.nıııtır. 

Alman askeri 
heyeti 

Vedek subay okulunu 
ziyaret etti 

1 Birkaç gilndilr ıehrimizde bulun-
makta olan ve dün akpm tereflerine 
İstanbul komutanlığı tarafından Park
otelde bir ziyafet verilen Alman askeri 
heyeti dün yedek subay okulunu ziyaret 
etmiıtir. 

Heyet erklnr, okulun intizam ve di
siplininden fevkalade mütehaaaiı ol
muılar ve okul komutanlığına bu duy
gularını ve tebriklerini bildirmiıler
dir. (A.A.) 

Romanyada 
kabine kuruldu 

Eski kabineden Uç 
nazır değişti 

l3ükreı, 17 (A.A.) - Yeni l'atarea. 
co kabinesi teıekkW etmiıtir. Kabineye 

I · yeni olarak üç kiti girmittir. Bunlar, 
fl{Jllfere - Cenubi Afrika re 1obrunu kınan tayy(Jreciler yeni endüstri ve ticaret nazın Bujoi, 

l>. ~p, 18 (AA ) • E • C veni devlet bakam Manoleaco Strun -
&lıo..lU&t • • - Tayyareci subay • Meıhur kadın tayyarecı mı onso- .1 

lond;:'.
1
._ bayan Betti Xibli Grin · nun rekorunu kıran kadın tayyarc.t.:i, bu ga ve yeni ziraat num Si1CStidir. Baı-

-~t g cı:~. Buca arasındaki mesafeyi 45 İfe' daha pek yeni batlaımıtır. Birkaç ay vekil muavini tncouletz münakalat ne. 
i~lc d" ilcada atarak saat 19 da yere evvel, bütün hayatında ancak beı saat .zaretinin iperini tedvir ede~. E&ki 
•it buı~r. Binaenaleyh Emi Consona uçuı yapmıı bulundufu bir SJraaa, in- münakalat nuın Frannoriçi iae, evv-cl
tıld r,aı n 3 gün, 6 saat, 23 dakikalık giltereden Fransaya uçarak ismi üze- ee »qvekil Tataresco tarafından tedvir 'l'.,;: bll}'\ik bit' farkla kmlıru~tır. rine nazan dikkati celbetmitti. Rekor olunan Dahiliye nezaretine getirilmi! -

ıa.a. •....::.;:annı ıeferi için bu sa- kıJblı tayyareaini iane ile topladığı bin tir. 
tdır, · Jnıilis llrau muMMlinde Jdralamıttzr, 

mzıı ta1a.ftMtı ~ otb§CI trari7ci fçin kullandt§ıttı ttöyUyen 
bclf{1M'1 f'~ (ao14ıa) w 1'•rd'1/lm ql'~ '1e reziit 1Je 1ot1paze 

Fmn.M P~tlmi ReW La. Ro"k ~ ••• 

çın - Japo'n ha~bl dolayıslle 

Amerika bitarafhk . 
kanununu değiştiriyor. 

Çinlilerin ölü ve yaralıları · 
800 bin kişiyi bulmuş llF Yazw 10 unçuda 

lnhiaar'lar umum müdürlüğüne imtVıan1.a ımemur alılnaoak - Gaaete~ 
l'h.tiaaa tmtUwn 
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3fav, ata daic lJış SUµısa 

Çinin derdine 
bu unamıyan deva •• 

Yazan : Şekip Giindüz S RÜKSEL Konferansının ilk dev resi ile arzettiği manzara tam bir si-
yasi iflas suretinde kabul edile bilir. Bu konferans lsp::ınya işleri ile 

uğraşan şu mahud ademi müdahale komitesi kadnr olsun bir muvaffakıyet 
kazanamamıştır. Esasen gayet s:ırp bir cüretıe i!3e başlamış olan Japony:ının 

}>undan sonra daha pervasız bir tavır takınmasma ve kendisini hedefine u
laşmaktan alıkoyabilecek bir kuvvet tanımadığını daha açıkça ihsas etmesi
ne intizar edilebilir. 

Antikomünist cephenin resmi bir mahiyet kazanmasından sonra ntrlgıınlı
ğını hudutsuzlaştırmış olan Japonya acaba nereye katlar .gidecek? 

Bu cihet kestirilemez. Yalnız Briik sel konferansında göze vuran Avrupa 
ve Amerikanın Japonya için büyük bir teşvik olduğuna inanmak mümkün-
dür. O derecede ki "eğer Brüksel konferansı toplanmamış olsaydı, Ja!>l)nya 
belki bir parça daha ihtiyatlı hareket etmek lüzumunu hissedebilirdi,. dahi 
oenilebilir. Zira Brüksel konferansı Japon siyasi hesaplarında arasıra nazarı 

itibara alman bir umacının manasızlığını ve boşluğunu göstermiştir. Brüksel 
konferansında toplanan devletler ve bu devletler arasında bulunan Şimali A
mer~a •• m~nfaatlerini tehdid eden en b üYuk tehlike karşısında dahi müşterek 
ve cıddı bır cephe kunnağa kolay kolay karar veremediklerini bir defa daha 
ispat etmi~ bulunuyorlar. 

Pacifique'in siyasi şartlarını tesbit eden dokuzlar muahedesine elveda! 
Brilksel konferansının keskin bir ne tice vermemesinde amil olan sebcbler 

§Öyle izah ediliyor: 

1 - Amerikan murahhasları evvele e yapılan tahminlerin hilaf ma olarak 
hiç de atılgan bir çehre göstermemişler. Bilakis konf ermısın bütün seyriLce, 
gayet mütereddid davranmışlar. Bu hali şimali Amerikada efki.rı umurr.iye
nin JaPQnya karşısında kat'i bir cephe almıya müsait bulunmamasmıı. hamle
i:iiyorlar. 

2 - İtalya konferansta Japonya ve :Almanyanm arzularına tamamfyle uy
gun bir tarzda hareket etmiş. Yani antikomünist cephenin arzusunu bihakkin 
yerine getirmiş. Bu elbette böyle olacaktı. Bu üç devlet gayet sarih hareket 
ediyorlar. Bunun sürpriz addedilecek tarafı yoktur. İtalyanın konferansa işti
rak ettiği anda yapacağı zaten buydu. 

3 - Konferansta Fransa ile !ngilte re İspanya işlerinde aldıktan ihtiyatlı 
tavra taban tabana zıd bir atılganlık te mayülU göstermişler. Fakat Amerikan 
murahhaslanndan bu temaylilU teşvik edecek bir mukabele görememişler. 

Devamı 8 mcıda Şekip GONDUZ 

911ftUUlllll1111QtU -------------

Diyar bakırda yap ı lan 
CUMHURiYET' de 

Yunua Nadi, en·cıkl gUn Atnttlrkün buzu.. 
rilo Dlyıırb:ı.lru • Cizre demlryoıunun bUyük 
\'e arnlml ve heyecnnh ~czahUrat ·nraıunda 
tcnırll a.tııdığını söyllyerek Ali Çctlnkııyanm 
ııoı.lcrlndt'kl bazı parçaları tahlil etmekte, 
yazı!ını ~U,)lo bltlnnektcdlr: 

"Diyarbakır Ulrcnlndc blrlnct umumi mu 
fctUş özmcnlc Ali ÇeUnknya ve Başb:ık~ 
CelAl Bayar beyhude sözler söylcmemigler. 
d!r. Bo.,anlan iş hakikaten bOyOktQr ve 
onun tnmamlanmağa doğru giden son safha.. 
larınm gösterdiği yarın çok parlaktır. 

B:l§baknn CelAI Bııya~ıraattruı l!Utade 
ederek kenıU hUkfunetl programının işte 
böyle harfiyen sıra Uc tahakkuk ettır\ıece. 
ğinl, elinde kürek ve mala, bQtUn millete 
tekrar ve tt'yid eylemiştir. Onun veciz ıı!lz. 

lerinde TUrk §fmenditcr yapıcılığına arzettL 
ti ııamimt §Ukran hlıılerl §lmendlfcrcillğimlz.. 
de çok yüksek kıymetli diğer bir tabloyu 
teşkil eder. 

Filhakika on dört yıl önce Anadolu §imen. 
di!erinln ııatm alınıp altnmamaaı mUzakere 
olunurken kendi içimizde acaba bu §lmendl. 
feri alırsak işletebilir miyiz, diyen ve dedir. 
ten bir endişe vardı, ve ilk yaptığımız bir 
iki §lmendıterln l.n§asmı ecnebilere ihale et. 
mlştlk. Şimdi bUtUn şlmendlterlerl ecncbt 
kumpanyalarından daha lyt olarak kendimiz 
işletiyoruz, ve bUtun §imendlterlerlmizi ken. 
dlmlz yapıyoruz .. AtatUrk TUrkiyesfnde ta.. 
hakkuk eden inkılApları anlamakta m\l§kU. 
l!ı.t çekenlere yalnız bu ııımendlterclllkte te. 
mln ettiğimiz terakkller üzerinde düşünme. 
ıerlnl tavsiye ederiz. 

Bir taclı nın hürr iy e t bahası 
lillRUN,da 

Hakkı Sllha Gez.gln, \1nd.sor DUlcU hakkın 
da ııu ıınyanı dlkknt yazıyı yazmı5tır: 

VJnd.sor DUkU, İngiltere krallığını, impa. 
ratorluk tacını, smırSIZ Wkeler buyruğunu 
bıraktı. Hakkında neler söylenmedi; neler! .. 
Kimi: 

- Kadm uğrunda da bu kadar !edakft.rlık 
olur mu? 

Diye UUzlendl. Kimi: 
- Galiba slnirleri bozulmugl 
HUkmUnU verdi. Hiç ktmso çıkıp da, bu 

gerçekten büyük adamın insanlığa, insan 
haklarına verdiği değeri dUgUnmedl. BUtUn 
bu ferngatıerin, yalnız ve ancak o kutaaı 
••mukaddea,, haklan ı;;lğnctmcmek için ya. 
pıldığmı hatırlamadı. 

Ben, kendi payıma tarihin hiçbir c;ağmda 
insanlığın böyle bir mUMtata erdiğini bll. 
mlyorum. Tahtı bırakmış çok hUkUmdarlnr 
vaTdır. Fakat bunların klrl!lnl, siyuı bir 
rtlzgdr oradan ll§ağı savurmuş, kimi iç 1h.. 
tlUUlelerlnln kan çağlayanları arasında ta. 
cmı kaybetmi§Ur. Durup dururken, bir met. 
k<ıre, bir inanış uğrunda "lAyU.ııel,, l!k bera.. 
tını yırtmış, muhteşem fermanlarının altın. 

dan adını silmiş bir kral ve padişahı hangi 
Ulke seıtunıadı?. Scltlzlnci Edvardın böyle 
gUzel 'bir hOkUmdarhk ahll'ıkı ile karşılll§ın.. 
ca, onun için §aşmıştık. 

Bahtiyar adam. 
- Ben, tacir köle olmam. Tahtın esiri 

olarak yaşayamam. Bir çöpçüden esirgen. 
nılyen insanWt baklan, bana neden çok g!I. 

rutsUn! Alm aarayuuzı, taç ve Aainızr! 
Ma.nasma gelen bir bilyUklUkle hUkUrr.dar 

Jıktan çekilmişti. llktn sandık, ki bununla 
her §ey bitecek. Fakat yanılmı§ız. DUn ge. 
Jen telgro.fio.r. bize öğretU, kl kill!lenln klnl, 
Anglikan papBJ)lannm hıncı lıl!.ll sönmemiş. 
ttr. Daha ne lsUyorl:ır, acaba? diye kendi 
kendime sordum. Hıı.kll:ııtc:: d:.\h ıı ne il!tlyor. 
ııır? :Niçin, harbin b!•işinl ırntıul:ıynntar ara. 
amda VJndaor DUkOn!l görmek ıstemedllcr. 

Tann evi demek olan klllııeyo gelmeme.ı;lnl 
dlledllcr. Hem biraz emre benzlyetı bir rlea. 
ile ... 

Bu hldlsc, on altıncı nıırrda, papalığın kur 
duğu, cngtdsyonıarın bir yeryUzU eehenncml 
hallndo çalıştığı günlerde del\'{!, insanlığın 

"Lfttcr,, "Kalven,, gibi dehalara kavuşması 
UstUndon yüzlerce yıl geçtikten sonra oluyor. 
Din rııldhatı, '•Reform,, ıar, tarihe yalnız 

birer isim olarak geçmek için mi yapılmış. 
tır, acaba? .. 

Almanya 
So\·yet Rusyada bazı 

konsolos luk 1 a rını 
kapatı yor 

Moskova, 18 (A. A.) - ''Havas a
jansı muhabirinden". 

Son Alman - Sovyet itilfıfı muci
bince, Almanya, 15 ikincikanun Hl38 
den evvel Lcningrad, Tiflis, Harlrnf, 
Viladivostok ve Odes:ıdaki konsn!os -
hanelerini kapatacaktır.,, 

Paris, 18 (A. A.) - "Havas aJ:.n
sı Bcrlin muhabirinden,,. 

Almanyamn Sovyet Rusyadak\ kon 
soloshanelcrinin kapatılacağına rlair 
olan haberi teyid edecek maJUmnt ıs

tihsali kabil değildir. Fakat bu h~be
rin doğru olması muhtemel görümrıck
tedir. Zira Sovyet Rusyadaki Alrrıan
ların miktarı mUhim bir surette ek -
silmiştir ve ticari mübadeleler yal -
nız Sovyct komiserliği vasıtasile ;ıa -
pılmaktadrr. Nihayet ild memlek~t a
rasındaki gerginlik Romada. komü
nizm aleyhtarı misakın imzasmdan 
sonra mütemadiY.en artmıştır, 

Briiksel konferansı ( Japonyava) - Sizi rahafS'I:: ettiğimi:: için aflımt::ı di
leriz, biraz hi1.snüniyct göstermenizi rica cclcccl.:tik! 

- Fransız karikatürü 

1'arih konuşmaları 

Türk parasının 
tarihine dair •• 

• 
Bu yazımızı paramızın kısaca tari-

hine hasretmek arzusundayız. Her 
§eyden evvel şurasını kaydetmek icab 
eder ki, İslam devrinde Türk parala
n hakkında. değerli alimimiz Halll 
Edhem çok mühim bir eser çıkaımı3-
tır. Bu eser şimdiye kadar gereli 
Şarkta ve gerek Garpta İslam ve TUrli 
paraları hakkında yapılmış heme!l he 
men bütün tetkikleri tanıtmakt~dır, 

Bu eser lslam - Türk paraları hak._ 
kında tctkikatta bulunacaklara en lY.i 
bir rehber olabilir. Bunun için biz but 
rada yalnız İslam olmıyan Türkleriii 
parasından bahsedeceğiz. 

En eski devirlerde henüz para orta.· 
da yokken bazı eşyanın para yerini 
tutarak her şeyin kıymetini buna gö
re biçtikleri malumdur. Herodotun ri
vayetine göre ilk parayı Lidyaular 
basmıştır. Başkalarına nazaran da ilk 
para Argoz kralı Pheidon taraf ıodan 
basılmıştır. (Miladdan önce 700 yıl· 
la.rnıda) "F.il1!_akika en eski paralar 
Garbi Anadoluda bulunmuştur. 

E9ki Türklerde henilz para ortada 
yokken mübadele usulü vardı. Bu ali§ 
verişte esas tutulan ma{ldenin deri 
olduğunu görmekteyiz. . 

Eski Türklerin deri ticareti ya9tık
larına. dair elimizde birçok vesikRlar 
vardır: 551 yıllarında eserini yazmış 
olan meşhur Got müverrihi Jordanes 
eserinde ''Onogur" Türklerinin kürk 
tica.retile uğraştığını kaydeder. Daha 
sonra Arab muharrirlerinden tstahri 
de aynen §Unları yazar: 

"Bulgarların servetlerinin en bil· 

yük kısmı kürktür. Altın, gümüş eş
yaları yoktur. Bunların indinde para 
kürktür. Bir kürkün değeri yarım dir-
~md~ · 

Burada uzunuz.adıya Türklerin kür
kü para makamında kullandıklarına 

1 dair vesikalar gösterecek değiliz. 
{ Şimdi diğer Türk grublarına gelt:ıım: 

Memleketlerinde kürk bulunnıryan 
başka Türkler de para makam•nda l ipek kumaş kullanmışlaıdır. Buna, 

f yam ipek kumaşa Türkler ''Ağı'.' der
'lılerdi. Bu kelime sonraları hediye ma
• na.sına da gclmişıir İşte daha. sonra-» . 
~ ları para usulü ortaya çıkınca bu 
1 "ağı" sözüne eski türkçcde teşbıh o-
• lan bir ''çe'' ilave etmişler, k(:Jime 
• "ağça = akça" oluvermiştir. 1şte 
. Avrupalı alimler bu akça kelimesini 

böyle izah etmektedirler. 
İslam olmıyan Türklere ait paralar 

Rusyad~ bulunmuştur. Bunların e'n 
eskileri benim bildiğime göre 713-742 
senelerine aittir. Daha Sonra Türi: ler 
~ine sahib oldukları vakit, orada da 
eski Türk harflerile paralar basınış

lardır. Bu paralardan birisinin i.ı7..e

rinde "Ben Çayaıı bir akça" yazılıdır. 
Diğer bir Türk parasını da şimdiye 
kadar kimse okuyamamıştı. Bunu bu 
satırlnrm muharriri okuyarak neşret
miştir. 

Başka bir münasebetle eski Tilrlde
rin kağıd paralarından bahsedeceğim. 
Bu kağıd p:ı.ra da A vrupaya Şarktan 
gelmiştir. Ve buna eski Türkler Çav 
adını verirlerdi. 

U. KUMAN 

Tıbbı Adli katibi 
mahkllm oldu 

500 liraya sahte senet yazan Başki\t\p 
bir buçuk sene hapis yatacak 

Dün ağır cezada, resmi evrak üze- } 
rinde sahtekarlık yapmaktan suçlu, 
tıbbı adli başkatibi Raif hakkında ve
rilen karar bildirilmiştir. Raifin su
çu şudur: 

Sahtekarlıktan maznun belediye talı 
sildarlarından Nadi, ağır cezada mu-
hakeme edilirken delilik alaimi gös
termiş, deli olup olmadığının anlaşıl
ması için tıbbi adliye rrönderilmişti. 

Nadinin, tıbbı adli meclisince yap1lan 
muayenesi sonunda akli vaziyetinde 
bir bozukluk olm;dığı anlaşılmış ve 

l\1üflü yeri ne 
"' Başimam ,, 

Muş meb'usu Hakkı Kılıç oğlu, mec
lise bir kanun teklif etmiıı ve bunda 
"müftü'' adının baş imamlığa tahvi
lini istemiştir. 

bu şekilde rapor hazırlanmıştı. 
Iı"'akat Nadi, raporun aleyhinde ol

duğunu anlayınca, tıbbı adli başkatibi 
olmak dolayısiy1e bütün evrakın elin
den geçen Raif c başvurmuş, 500 lira 
teklif ederek raporu lclıinde taklit et
mesini söylemiş, pazarlıkta uyuşmuş
lardır. Pazarlıktan sonra başkatip 

Raü, tıbbı adliye ait resmi başlıklı bir 
kağıda doktorların imzalarını taklit 
ederek Nadinin deli olduğunu ve tah
fü edici sebeplerden istifade edebile
ceğini yazarak, ağır ceza mahkeme
sine yollamıştır. 

Tahkikat sonunda sahtekarlık mey 
dana çıkını§, Raif tevkif edilerek du
ruşmasına başlanmıştı. Dün hakkın

da bir sene altı ay hapis cezası veril
miştir. 

l>lyunu umumiye 
komiseri 

-- •' 
J Çocuklara şı~~ . 
G AZETECt arkadaşlardall bi • 

nin aklına gelip de: ··~~et 
yatta en zor şey nedir?,, diye bir r.I" 
' açsa ben, hiç tereddüt etmeden, ~~ayeı 
vabı verirdim: "Çocuklar için bılt 
şiir yazmak." iit'• 

Çünkü mesuliyetli bir işt~r: 0 {j;lliı 
ler, hikayeler çocukta zevkı - 5\tır· 
batta medeni hüviyeti teşkil e_?.ece. ıs.r· 
Çocuk düşlinmeği, hissetıneg1 °0 

.f"' • • 1 .. 
dan; düşüncelerini ve hisleriJll ··ttre-
de vasıtasını, yani dili onlardan °0 

neccktir. ,-e 
Çocuklar için yazılan hikaye~~tc 

şiirler d:ı.ima - kelfmenin en yu f . 
manasile - birer propaganda ~le ~' 
dir. İnsanlık asırlarla edindiği ht~711 al· 
in özünü; cemiyet itikadJarını, ıde ~ 
lerini çocuklarına onlarla ıışıJar. a:sı 
de bunların bir ders halini aınıaIJ'l r'ı 

• ·1e • lazımdır: çocuk edebiyatı o bılgı et. 
itikadları, idealleri açıkca söylcJ11 
çocuğa farkettirmeden telkine çalı~ 
Çocuğu eğlendirir, heyecanlandırır 
onda okuma ihtiyacını doğurur· rd • 

Çocuklarda hafızanın, büyiikle . ~ 
kinden taze ve dolayısilc kuvvetlı ıcu· 
duğu iddia edilir. O halde çocuğa 0 • 

tulacak hikaye veya §lir onun baf ı: 
sında yer edecektir, belki ömrUJl • 
sonuna kadar aklından çıkarrtl~ys. ıS 
caktır. Öyle ise çocuğa okutac~eı 

yazıların, bliyüdükten sonra da ze~~ • 
hiç olmazsa utanmadan, "Ben bUJ"s.J 
rı nasıl okumuşum? bu kadar s:ıçıll 
şeylerden nasıl müteessir olduın ?'' dC' 

1 • 
meden hatırlayacağı şeyler oımas 
lazımdır. 

Çocuklar için yazmak, i~te bll s~ 
beplerden çok güç ve çok mc.culi)'e 
bir iştir. Dünyada bu işi hakk.le ~~ 
şarabilen muharrir pek nzdır. rıı .. 
isçı çocuklar için yazılan Eİirlerin. lıJ 
kayelerin hemen hepsi alelacele l\f•ıe
me alınmış, saçma sapan şeylerle d<r 

ı•· lu, dilleri bozuk, resimleri çirkin ~c,, 
:•rs· lerdir. Bunların daha sıkı lıir Ill"' 

kabeye tiıbi tutulması ve çocukl:l~ 
kafasına münasebetsiz bir takını ~ıt'• 
alar doldurulmasının önilnc geçi1Jlle-
:3i liı.ztmdır. .. · "" 

Geçen gün elime Cıımhur:~·=t çot11~· 
larına adlı bir kitab geçti: ahe!lJ.!Si' 
mısralar, zoraki kafiyelerle dolu. \r~ 
zin zarureti şaire: "Her küçük bit 
mektepli" bile dedirtiyor. Ç'A)cuk bil' 

nunla türkçc öğrenecek!... O kıta~~ 
tamamile alayım: "ller kiı.çiik b~. 
mektepli. Sevgili yurda k-ııldur .. - ı;ıı
tihı dii.şiind:iğiimüz,- Sevdiğimi: o • 
kııldıtr.'' Mısraların tatsızlığını bıt'11' 
kalım, Şu "mektepli" ile "okul" }<eli' 
melerine bakın; şair vezin, kafiye lıll' 
tırı için kaleminin ucuna ilk gelen Jt6' 
. . <ı 
lımeyı kullanmaktan çekinmiyor. > 

"okul'' ya "mektep" ... 
Haydi bunlarda ne ise! çocuklar !· 

çin yazılan manzumelerin hepsirıde 
görülüyor. Fakat kitabı okurken bil' 
yerde duruverdim. Şair, en bUyUl>I: 
rimizden birinin oğlu için yazdıi! 
manzumede bir çocuğa şu sözleri eof' 
letiyor: "Bugiln dcğil$c yarın;- Eü' 
tün bfz çocuklann,- Adı kalaı-"'~ 
geri.1- O; gidecek ileri'' (Manzumcıet 
deki tenkit de pek latif!) Yaııi cı.1flY 
huri yet çocuklarına bir feodal as.ııct 
ruhu aşılamak istiyor; bir çocuk, ıt' 
kası ve gayreti ne olursa olsun, bil' 

yiik bir adamın oğlundan geri kalr.:ıı· 
ğa mahkum! ... Kitabın adı da: Cıı1"' 
huriyct çoc1t7'larm~ !... Aceba fiııif 
"cumhuriyet" kelimesine ne mana \'t' 
riyor? 

Nurullah AT AÇ 

iskarpin hırsızları 
Beykozda Hacı Ali sokağında otıı• 

ran Murat ve Sedat isminde iki çoct.11' 
dün Beykoz camiirı:icn iskarpin çatal"' 
kcn yak:ılanmıılardır. 

Hakkı Kılıcoğlu kanun teklüinde 
fetvaların te~rii mahiyette olduğunu 
teşrii kuvvetlerin Millet meclisinin 
manevi şahsiyetinde toplanmış bulun
duğunu, bu sebeble fetvanın artık ye
ri kalmadığı cihetle işleri imamlara 
bakmak olan "müftü" lerin adlar.nın 
ba.s imamlığa çe\Tilmesinin doğru ola 
cağnu söylemektedir. 

Türk borcu kuponları hakkında hü
kUmetıe temas etmek üzere, Paristen 
gelen düyunu umumiye komiseri Ali' 
Rrza, bu arada bundan aonraki tcdi- l PERSEMBJD 
ye meseleleri hakkında da hükumettenı ııu.-...otTEşRIN - ıtn 
talimat alacaktır. · . Hlcrt: 1356 - Ramo.z&n ı~ ~·• 

• • • • Olhı'fln dofuıa Ollneola bA~ 
Ayın y:rmı bcşındc yapıl4'.:ak ku· 8 51 16 (9 .,.J 

pon tediyesi son defa olarak frank ü:~ \:vakit B~b&b ôfle lldııdl JJtpm Ya:.X ı~ 
zerinden verilecektir. t>,28 ıı,59 1',33 ıue ıs,2:ı 15,0T • 
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Slfhlaı tYICU~ 
~ lYI maş 

a SlDYebnunırnz 
ayatı uı·uzı 

ranıror. lia~ . aştrr~ak için yollar a-
lak cdeb·r . gı şeylen daha ucuza istih
araıtırın \ırız? Bütün bunlar ha!<kmda 
ha ucuz a ar Yaparken, kumaşlann da-
" a satılabilec w. • • JOru .. ı.1· egı netıcesıne van -... •'lltCki . 
flltını Müd· .~ bu ımkinı Sanayi U-
na;i Birli~~ Reşat, iki ay evvel Sa
laııtıda d g ~rafından yapılan bir top
doktınıa ~:ylemişti. Bu toplantı.da 
~abıikatö~ala~ da bulunuyordu. 

Yeler v er, hükCUnettcn yeni hima 
llayj ~ kolaylıklar istemek için, Sa-
• ınurn M""d·· eri~ 1 u utii Reşada izahat 
dı"L. r ardı R . . 
•ıqeıı · C§at, bu ızahat dınle -

Söylcnı· 8?nra, fabrikatörlere şu sözleri 
Ct ıştı: 

ku,,.,:-_ Sizden istediğimiz daha ucuza 
b """z sat w ' tkliyo tnagı temin etmektir. Bunu 

1" ruz.,, 
rı abrikat .. 
ı bit 1• orler; bu sözlere karşı men-
ı~. "CVap 
"'l1'l da vermemekle beraber, fiyat-
iııJı" Ucuzıattrrmamışlardır. Bundan 

JOruz k" d 
llıck . 1• aha ucuza kumaş giy -

1ınkan1 llayi lJ arı mevcuttur. Nitekim Sa-
bu· ınuın M·· d .. ·· diıı.: . . u uru de, bu imkar.lan 
i t>• ıçın fab .k .. 
•tcıtı! f • n atorlerden ucuz fiyat 
loııra !b ır. Fakat o günkü toplantıdan 
llıck ~ u mevzu üzerinde tekrar görüş
'1ıtc~tc escleyi daha ciddi ve resmi bir 

lia ' tazelemek kabil olamamıştır. 
"·ı Yatı uı·u 1 • A "" dığı b. w z aştırmak ımkanlan ara-
~İtliğindı; ~rada, iki ay evvel Sanayi 
tltrar kı toplantı da geçen bu bahsi 

tcltrar ~rtaya koymak, ve bu meseleyi 
)' atırlatmak zamanı gelmiştir. 

f apıJacak · 
abtikar· ış §Udur: Her nevi deık uma 
lq:~ n orl.erj bir araya gelmeli, fiyat -
ltriııı e nısbctte tenzilat yapabilecek -
~ltıarıa;~larında görüşmelidirler. Her 

qr, anı 1Yatıan arttırmak için toplantı
lla. bun aınıaıar yapıldığı gibi, bu defa 
llıaıar un aksi olarak toplantılar, anla~ 

YapılabT 1'ak ı ır. 
fa• at bi.itu la Otı<ar· n bu toplantıları yapacak, 

tacalt Otlere bu gibi meseleleri hatır -
\'c S ' onlara yol gösterecek T1.:aret 
Ilı"· ~ay,· o Ueıgcs { dası, Sanayi Birliği gibi 
~ tt)'• cerde niçin bir hareket yok?. 

}'clları~sseaeler, hayatı ucuzlaştırmak 
1 aramalı değil mi'!. 

"------ H.A. 

Gaı t Caı 6 a yoleu salonu 
dUıı fi~ıtada Yolcu salonu inşaatına 
tı.Uıı ~~n b~şlanmıştır. Yolcu salonu
liltn.ış Seltileceği sahanın etrafı çev 

baıta11' ~erkez Rıhtım hanının dc:>nize 
gİiıtıtuk r~ında caddenin önü ile, 

deye ta bınasının önünden geçen cad
t"thtltn hta parmaklıklar konarak 
l'oıcu Yolu kesilmiştir. Bu suretle 
~des~lonu Yapıldıktan sonra rıhtım 
"e han;n!.ı_~rkez Rıhtım hanı kesilecek 
~l'e ba ... 

1
°nUnden geçerek arka bah-

g anacaktır. 

&ıecıtste dilnkll 
Anktn ti za kere 1 er 

~tcJisin~ra, 17 (A.A.) - Bü7•:Jk Millet 
lındc Y ın bugün Fikret Sılay'ın reisli
lar1ı1cıa aptığı toplantıda, siyasi müste
Cli llıcb ra tayin edilen zevat ile Koca
ha'-'- Usu ~edı"m B tk' ' "'ld" ~ ·· "'"''ndak· oza n ın o ugu 
etilfı 1 Başvekalet teskeresi ve tel 
ba ... _~kunınuş ve B. Nedim Bozatkının 
diı:".a .. ırıa h .. 
~"'r urnıeten bir dakika sükut e

:r ır. 

tic:ı-1· ita w ıs cuma .. .. Caktı gunu saat 15 te topla-

~ 

~~w 
l'ah· iş k azası 

}'atilıı h•akalede Soğuk hava deposuncla 
ta§ırk aınal Bekir dün depodan vük 
t '- en düııı ·· · ao; ha t :srnuş, başından yaral.ma-

s ahan Q l eye kaldırılmrştır. 

~ o ıüs kazası 
'ı'Of(!r }i 

llı.ıı:ıa asan oğlu Bekire a!t 3294 
" ra]ı otob"' "''Serk us dı:.in Unkapanrndan 
ı:, en be . 

ttr 'Y ınırtaş ile Muharreme carp 
l;ış h~·t ~ralanan ? ... !lar'"em ile n~mir 

"~ a::ıan · eye kc!c.ırılmışlardır. 

0 l\av"a 
l\ alatad B "" 
'1) 1tkı ·• a :ıyazıt sokağında oturan 
11.. • ııe Ar ... ·· .~ r,;, ap.amıınde Yusufun kah-
ka\lgı e V~tan Mustafa iş yUziinden 
1.1.. tnıııııtc.. • . "b· 1 . • .. n Yara) :ı '• oırı :r enru başların· 

aınıılardrr, 

Fatih camiiııin avlusuna 1'·urulan paz ardan iki man~ra ... 

l stanhul konuşuyor ! 
................................... -. ..... 

Fatih caıniinin avlusunda 
Kırk para mukabilinde neler ahnabilir ? 

Fatih camisinin avlusunda kurulan 
pazar, büyük Çarşamba pazarının par. 
çasr. daha doğrusu son kısmı idi. 

Bir kenarda hasırcılar, bir tarafta 
yemişçiler, başka bir tarafta tatlı, bö -
rek satan esnaf, yumurtacılar, seyyar 
kebabçılar. Araba ile balkabağı satan • 
lar görünüyorlardr. Fakat bütün kar • 
gaşalrk içinde nazarı dikkatimi çeken 
bambaşka şeyler oldu. Mesela kağıttan 
oyuncak fırıldaklar satan bir adamın 
hali pek garipti. Elinde ta§ıdığı sopası. 
mn üzerindeki renk renk fırıldaklar, 
rüzgarın tesiriyle mütemadiyen dön • 
dükçe, o da başını ka!drrıyor, garip bir 
gururla parlıyan gözlerini mallarının 

üzerine dikiyor ve nefes bile alr.:ac'an 

baj!ırıyordu. 
Sonra, büyük bir çınar ağacının di _ 

binde!.i manzara da görülmiye değerdi. 
Bir kenanndıı, belki dünyanın en eski 
pabuçlarını tamir eden ihtiyar eskici 
ç;ı.hşa dursun, ö=.ür tarafta, açıkgöz bir 
keçi, ihtiyarın tamir ettiği kunduraları 

sarmak için toplayıp ağacın kenarına 

koyduğu kağıtları yeme'kle meşguldü. 

Kağıtlardan hayır kalmayınca, hc>.yvan 
bu sefer ağac:ı tırmandr. Kenarda bul -
duğu y:prakları teker teker kemirerek, 
kimbilir ne kadar aç olan karnını doyur. 
mağa çalrltı. 

Avludaki garjp işlerden biri de 15-
20 kazdan mürekkep bir sürünün, yan
lanna seıkulan herkese tis .• tıs, diye 
bağırıp saldırması idi. Elindeki ince so. 
pasiyle. bu başrbo~ hayvanları sağdan 
sola, soldan sağa güden çoban;ı sorduk. 
Kazlann satılık olduğunu gördük .. 

Avluda toplar.ar esnafın çoğiyle ko
nuştum. Hepsi de.hallerinden oldukça 
memnun göriinüyorh:r, havalar iyi git. 
til:ce ekmek parasını ralı:ıt çıkarabil -
diklerini söyliyerek hallerine şilkrcdi • 
yorlardı. 

Ben böyle işportalar arasında dola • 
şrrkcn, yere, çuval parçalanr:ın üzerine 
serilmiş binbir çeşit ufak tefekten mü
teşekkil bir sergi nazarı dikkatiır.i cel. 
betti. 
Yanımdaki arkadaşla beraber, sergiye 

·'.oğru yürudük. Sonra çömelerek c;:.tı • 
lan mallan seyre başladık. Neler yok -
tu, burada .. 

Ta tatlı kaşığından tutunuz da. cım
bızlar, düğmeler, türlü renkte iplikler, 
fenerler, lastik, yüksük. bağadan bile. 
zik ,tebeşir, kurşun kalem. krem, pud
ra ve mavi boncuklar ilah, ilah .. 

- Her halde. burası binbir ~eşit ye
ri, <ı 1 ., .. :"lk dedim. 

Arkarlaşım, b:ma cevap verecei;rine 

Yaz a n : Habeıci 

Ilcr §Cyiıı kırk paraya 8atıldığı sergi tam manasiyle bir ucuzluk reT·:oru 
k"1rıyordu 

serginin sahibine mallarının fiyatını 

sordu. 
Aldam evvela bir şey söylemeden, yil. 

zümüze baktı .. Sonra : 
- İşte burada yazılı diye, mallann 

arasında duran bir mukavvayı göster • 
di. Hep birden bu mukavva parçasına 
baktık. Ne görsek beğenirsiniz. 

(Herşey 1 kuru§), diye yaznuyor 
mu?. 

Bir anda hayretten ağzımız açık kal 
dr. Öniimüzdcki mallraın hiç birisi, am
ma mübalağasrz, hi; birisi, her zaman 
5 kuruştan aşağı alr:uya kat'iyyen alrş • 
mamış olduğumuz çeşitlerdi. Hele te • 
neke kutu içinde krem, pufüa gibileri -
nin böyle bir fiyata satılmasını aklım 
almıyordu. Satıcıya: 

- Her halde bazı ma11an, kırk para. 
dan fazlaya satarsınız, tabii baf!rn tür
lü idare etmez, dedim. 

Bu sözlerim, adamın ldeta gücUne 
gitmişti: 

- Niçin? 1 diye cevap verdi. Bilaistis
na her şey ve herşey burada kırk para. 
dır. 

- Peki, ya puldra, ya krem .. 
- Onlar da öyle .. Niçin şaşıyorsu • 

nuı. Pudranın tek düıünesini aekiz bu
çuk kuruştan alıyorum. Kremin düzü • 
nesi ise altı buçuk kuruştur. Görüyor
sunuz ya, bana da pek ala kar kalıyor .• 
Arkada~rm da şaşırmıştı: 
- Kutusuna mı, içindekine ıni? o . 

hır şey değil 1 d:ye kendi kendine söy • 
leni yordu .. 

Bu ucuzkk k-ırşısında. hi-:; hatırımız 
da olm1dığı halde, b'z de alış veri§e 
kalktık. Ben bir l:.'l!Ç parça iplik, iğne al 
drm. Arkadaşımın bir C!mbıza ihtiyacı 
varmış. Bu sırada fotoğrafın1 çekip bi-

r 

• 

zim yanımıza sokuhn foto Ali ise, ga -
liba en karlı işi çay kaşıklarında bul
muş olacak ki, bunlardan 5 tane birden 
'seçti.. 

İşimizi b!tirip buradan ayrılırken, 

mal sahibi hem gülüyor, hem de söyleni 
yordu: 

- Göı:ldünüz mü baylar, ucuzluk 

sayesinde size bile sattım. Ben ~u 

beğenmediğiniz birer kuruşluk satışım· 
la, 3 -4 liralık sermayemle kocaman 

bir aile geçindiriyorı.:m .. Yalnız yeter 
ki, yağmur yağmasın. O zaman işler her 
bat oluyor doğrusu .. 

Daha bir şeyler söyleyip durdu am. 
ma, artık biz dinleyemedik .. Çünl:ü ar

kamızda bir patırdı duymuştuk. oraya 
doğru yürüdük, 

Demin göridüğümüz keçi, gene rahat 
durmamış. bir simitçinin tablastnı de. 
vinnişti •. Gözleri kızan simitçi de her 

halde adamakıllı bir dayak ztmak için 
hayvanı kovalayıp <luruyo:-, fakat k~i 
öyle kolay kolay yakalanır mı, mütema-

diyen kaçryor, kovahyan da tabii katiy 
yen yetişemiyordu. Cami avlusunda -

kileri katılırcasına güldüren bu manza. 

ra, kovalayanın yorulup bir köşeye yı
kılmasiyle btiti. 

Foto Aliye: 

- Aman çabuk resim al! deldim. 
Fakat makinede artık film kalmamrş. 

tr. Zaten hava da karamak üzere bulu

nuyordu. Dönüş için adamakıllı geç kal 

mıştrk. 

Cami avlusundan çıkarak tramvay 
yoluna doğru yürürl:ffi, aklımız hala 

her şeyin lmk paraya satıldığı sergide 
kalmıştı. 

HABERCi 

s :rkeclde yapılacak 
antrepo ve fahri h alor 

Liman işletme direktörlüğü, Sirkeci 
araba vapuru iskelesinden Sarayhur
nuna kadar yaptıracağı antrepoiarın 

projesini bazırlamıya başlamıştır. Ye 
ni antrepolarda balık tuzlama ve kon
serve faıbrikalarile soğuk hava tesisa
tı yapılacaktır. Proje, yakında ildısat 
veka.Ietine gönderilecek, tasdik edil
dikten sonra derhal inşaata başlana

caktır. Bundan b~ka Sirkecide yeni 
bir feribot isl:elesi yapılacaktır. Bu-

nun için projede iskele yeri işaretlen
ıni§tir. 

:J~ CÜCJOC fd: 
,...___.-,, ,_,_ =-- ._ ............ 

Hezaırıç>aıre 
Ahmet ~aşa 

naısno 

b©>~cdllYlırlYIU©l\Yl ? 
Bosna hududundaki Türk kaleieri, 

muazzam bir saltanatın perişan, metruk 
bir şahidi gibi akşanun ergovani sisleri 
arasında kayboluyordu. Kalelerde Os
manlı bayrakları dalgalanmıyor, ıırtrk 

V e.nedik payraklan sallanıyordu. 

Venedikliler, Bosna h1ı1dudundaki 

kale ve palangalardan otuzunu zabtet
mişlerdi. Kaleleri Cf.:.işmana teslim et
memek için fakir Ana.dolunun çıplak 

evladları, bağn yanık çocukları sok uğ 
raşmışlar, şerefle can vermişlerdi . 

Osmanlı hükumeti mutlak bir aciz 
i~indeydi. Donanma Bogazdan çıkamı
yordu. Memlekette zülum, rezalet al
mış yürümüş, şeref, haysiyet, ahlak kal 
mamışh. Hudud boylarında yüz binler 
ce Türk çc;uğu ölürken; İstanbulda sal 
tanat sürenler, gövde, baş, kol, bacak 
yığınlarından mürekkep mukaddes bir 
siper arkasında en şeni :z.tlilumleri yapı 
yor, halkın feryadları arasında zcvku 
sefadan sıkılmıyordu. 

Sultan İbrahim, halkın şikayetleri· 
ne kulaklarını tıkamış, .devlet idaresini 
sadrazam Hezar Pare Ahmet Paşaya 

bırakmıştı. 

Rüşvet almak aleniyete dökülmüştü. 
Sadnazam Hezarpare Ahmed paşa ya 
km adamlarından kethüda Ahmed, tez 
kereci Şami za.de Mehmed, Çavuş başı 
Turak, Selam çavuşu Mustafa ve ave
nesi vasrtasiyle halktan rüşvet alıyor
du. Bunlar halkı korkutmak için sert 
muamelelerde bulunuyorlar, dövüyor
lar,iş sahiblerine işkence ediyorlar. (yan 
bastın, çamura hattın) gibi sudan baha 
nelerle ahaliye ceza kesiyorlardı. 

Bu haller, halkr hükumetten soğut 
muştu. Hele Hezarpare hakkında son 
derece kin ve husumet besleniyordu. 

Halk kadar, yeniçeriler de gayri 
memnundu. Ağalarla ülema padişahın 
hal'ine karar vermi§lerdi. İbrahimin ha
l'inden bir gc.•.:e evvel, Hezarpare Üle
ma ile ağanrn toplanacağını haber al
..:ıı . Korktu. Can telaşına düş~:ı. Kiyafe
tini .değiştirdi. Ak~ ezanı okunup, 
herkesı.:amiden çıktıktan sonra yol:ı çık
tr. (Deli birader Ahmed ağa) nm evi 
ne gitti. Ağa başından savdu. 

(Uzun Ali ağa) nın kapısını ~aldı. A 
ğa Hezarpareyi hürmetle karşıladı. Fa 
kat ıar ebesi bir adamdı. Saklamamak 
için hemen bir vesile buldu: 

- Sizi saklamasına saklayım. Fa
kat adamınız olduğumu bilirler, ilk ev
vel burayı ararlar. Tehlikeden salim de 
ğildir burası ..• 

Diyerek paşayı sepetledi. 
Hezarpare küs küs yola düzüldü. 

Sine sine, gizlene gizlene başka bir ben 
desinin evine gitti: Hacı Bebramın ! .. 

Hacı Behram, hilekar, fesatçı, kötü 
ruhlu bir adamdı. Paşayı hürmetle kar 
şıladı. Fakat ayni zamanda yeni sadna 
zam Sofu Mehmcd paşaya haber yolla 
.dı. Biraz sonra kırk, elli adam, evi bas 

tı. 

Ahmed paşa Sofu Mehmcdin karşı 
sına çıkar çıkmaz yalvardı: 

- Babacığım, bana kıyma ... Çoluk 
çocuğumla beni Kabeye gönder. 

_ Merak etme, üzülme, kul tayfa 
srrun böyle hareketleri ola gelmiştir. 
Sen biraz dünyalrk ver, Mal tarafın.dan 
hasislik gösterme ... İşin çaresine baka
rız. Hele git haremde istirahat et. 

Ahmed paşa harem dairesinde is
tirahate çekildikten sonra, Sofu Meh
med paşa boş durmadı, Müftiye haber 
yolladı, katil fetvasını aldr. 

Ahmed paşa şişman bir adamdı. 
Korku ve telaştan mütemadiyen terli 
yor, terledikçe maşrapa maşrapa su içi 
yordu. Bu sırada Mehmed paşanın kah 
yası yanma geldi, etekledi: 

- Sahibi Devlet babanız selam e
derler. Elem çekmesünler. Muraıdrmız 
kendilerini vartadan tahlistir ama, kul 
rızasız mümkün olmaz. Ne mikdar mal 
!arı var ise bezledip mt•.:muunun defte 
rini teslim etmektir. 

Ahmed paşa üç keselik mal ver.dl. 
Mehmcd ağa itiraz etti: 
- Bu kadar mı benim sultanım! .• 

Zannetmem... Canınıza malınızı siper 
etmeniz lazım geldiğini unutmayınız 

devletlim! .. 
Ahmed paşa koynundan bir kese 7 

bin flori çıkardı. 
- Kasem ederim ki bundan başka 

Hüseyin Rüştü TIRPAN 
(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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HAkiml ve Müddeiumumfsl mazounla 
anlaşmış olan bir mahkeme heyeti 

önünde evvelden hazırlanmış 
ifadeleri tekrar ediyordum 

- Bunlardan başka kurtulan erme-
1 ni yok muydu? 

- Aile olarak yoktu. . 
- Evinizde ne buldunuz? 
- Sakladığımız parayı buldum .. 

Eşyanuzdan eser kalmamıştı. 
- Ne kadar para buldunuz? 
- 4800 Tüık lirası. 

- Sonra nereye gitiniz? 
- Bir buçuk ay kadar orada kaldık 

tan sonra Tiflise döndüm. 
- Orada ne yaptınız? 
- Rusça öğrenmek üzere mektebe 

girdim .• 

- Hangi mektebe? 
- Nerseıyan ac1mdald ermeni mek 

teb!ne. 

- Rusça öğrendiniz mi? 
- Beş ayda ne mümkünse o kadar 

öğrendim. 

- Sonra Fransızca bunu .da mı öğren 
diniz? 

- Evet. 
- Tifliste nek adar kaldınız? 

- Takriben iki sene. 
- Ne zaman oradan ayrrldımz ?. 

- 1919 bi~ayetirıdeı şubat aymda. 
- Nereye gittiniz? 

- İltanbula: 
- Orada ne yaptınız? 
- Akrabalarımı aramak üzere ga-

zetelere ilanlar verdim. 

- htanbulda ne kadar kaldı:ıız;? 
- Takriben iki ay. 
- Sonra nereye gittiniz? 
- Scl~nife. 
-.OrJ.dan? 
- Belgrada. 
- Ora.dan? 
- Avrupanın belli ba§lı merkezle~ 

rinden bazılarma. 

lfl1DaıtJ1nmıın1rqı-HH1Uı111ııll~lffllll!l ..... I 
bir akçe nakdim yoktur. Al sahibi dev 
Jet babamıza götür, hediyem olsun ... 

Mehmed gittikten sonra şöyle bi 
raz uyku kestirmek için tam daLd;ğı sı
rada biri dizini dürtt(i. 

Gelen k!tip potur Aliydi. 
Pata gözlerini açtı, korku i~inde 

sordu: 
- Ne var Ali? 
Ali diz öptü: 

- Buyurun sultanım gi.deceğiz. 
- Nereye? 
- Asker sizi istiyor, paşa araya gi 

rip sizi kurtaracak. · 
Sarsıla aarsda, titreye titreye merdi 

venden indi. Aklına kötü akibetler gel 
nıekle beraber, 'bütün parasını verdiği 
için, Sofu Mehmedin kendisine ihanet 
ctmiyeceğini, canını kurtaracağını ü
mid ediyordu. 

Merdivenin alt başında sağ koltuğu 
na bir adam girdi. Döndü, baktı, he
men tanıdı. 

Cellad Kara Ali ı. 
Yüreği sızla.eh. Kara Ali paşanın 

göğsünü öperken sol koltuğuna da ya 
mağI hamal Ali girdi. Ahıra dogru &li 
rüklemiye ba§ladılar. 

Bir aralık paşa irkildi, ayak diredi. 
İlerlemedi, olduğu yerde durdu. O za 
man Kara Ali ile yamağ1 paşayı zorla 
ahırkapısnun içine sürdüler. Kara Ali, 
paşanın kalasına bir yumruk vurdu. Ye 
.re düştU. Hemen kemendi boynuna tak 
tr. Bir ucundan kendi, ötekinden ha
mal Ali çekip sıktılar. Paşanın ilk ve 
eon sözü §U oldu: 

- Hay kafi:- kahbe oğlu t 
Pa§anın "karı tamam" olduktan 

sonra, elbisesini soydular, uzunlama
sına bir ata bağladılar. Hamal Ali, atı 
yederek, kendi arkadan kırbaçla süre
rek At meydanına gittiler. Çınarın al
tında te~ir ettiler. 

O devirlerde insan yağının romatiz 
maya faydası olduğ• . .ma dair bir itikat 
vardı. Buna inanan bir yeniçeri, hem 
kendi hastalığına deva !>utmak, hem de 
'bir kaç para kazanm<ı?. i~in paşamn eti
ni yağını kesmif, oir.ırt, her parçasmJ 
be~er, onar a)!çeye satmı}tr. Ahmed 
pa,aya "He.nırp:ıre" denilmesinin ıebe 

bi de butlar. 1 
Hüıı~yJn Rüıtü TIRPAN 

1 

- Muayyen bir maksadınız olmadı
ğına göre ne sebeple böyle mütemadi
yen dolaşıyordunuz? 

- Tahsilime devam etmek istiyor
dum. Fakat zihnim karışıyordu .. Baı
ka bir iş tutamıyordum. 

- Se!an'.ğe neye gittiniz? 
- Tedavi i'in akrabalarımın y.ınına 

gitim. 
- Haıtalrğrnu neydi? 
- Sinir buhranları. 
- Bu buhranlar kaç defa tekrar et-

miştir. 

- Erzincanda iki defa hastalandım .. 
Katliamları dşündükçe kendimi kay 
İ.l!diyordum. 

- Selan'kte, Belgratta, İstanlıulda 
da böyle buhranlar geçerdiniz mi? 

- Evet. 
- Katliamlara sebep olarak kimi 

gösteriyorlardı? 

- Talat paıayı. 
- Bunu ne zaman öğrendiniz? 
- lstanbulda olduğum zaman gaze· 

telerden öğrendim. 
- O zaman Talat pa anın nerede 

olduğunu biliyor muydunuz? 
- Hayır. htanblda bir tarafta sak

lı olduğunu zannederdim. 
- Ailenizin felaketine sebep olan 

bu adamdan intikam almrya karar ver· 
miş miydiniz? 

- Hayır ... İstanbulda bulunduğum 
zaman gazeteler Talat ve Enver paşala 
nn idama mahkum edildiklerini yaz
mışlardı. 

Reisin emrile katip ithamnameyi 
okudu. İthamname Talaat paşayı ta
~ıammüden öldürdüğümden bahisle Al
man cezalar kanununun 211 inci mad
desi ahkamı mucibince mahkemeye sev 
kedild:ğimi bildiriyordu. 

İthamnamenin kraetinden sonra re
is tercüman vasıtasiyle sorgularma de
vam eti: 

- Talat pa~ayı taammüden öldür
mekle itham ediliyorsunuz, bir .diyece
ğiniz var mı? 

Benden ı.;evabr alamayınca reis tek
rar sordu: 

- Bu ithama evet veya hayır de
mekle cevap vermek mecburiyetindesi
niz. 

Ben - Hayır. 

- Fakat evvelce bunun aksini söy
lemiş ve Talat paşayı taammüden öl
dürdüğünüzü it:raf etmişsiniz. 

- Ne zaman söylemişim? 
- Demek bugün söylem!k istemi-

yorsunuz... Halbuki muhtelif vesile· 
lerle Talat paşayı öldürmeğe karar ver 
.diğinizi itiraf etmişsiniz. 

Vekilim Dr. Kordon (reise hitaben) 
- Liitfen maznuna sorar nıısmız .. a
caba kendini neden kabahatli addetxni
yor?. 

Ben - Bir adam öldürdüm, fakat 
katil değilim. 

- Talat pa§ayı öldürmek istiyor 
muydunuz? 

- Böyle bir projem yoktu. 
- Ne zaman karar verdiniz? 

- Hadiseden takriben iki hafta ev-
vel.. Kendimi çok fena hissediyor. ve 
katliam hadiseleri tekrar gözümün ö
nünde canlaruyor.du .. Annemin cesedini 
gördüm. Ceset ayağa kalkarak ön~mde 
dikildi ve "Talat paşayı gördüğün hal
de lakayt mı kalzyorsun; sen artık be
nim evladım değilsin? .. .dedi. 

- Siz ne yaptınız? 
- Birdenbire uyandım ve onu öl-

dürmeğe karar verdim. 

- Pariste, Cenevre-de bulunduğu
nuz zaman ve yahut Berline geldiğiniz 
de böyle bir karar vermemiş miydiniz? 

- Hayır. 

- 1920 senesini kamilen P~rhte 
mi geçirdi~? 

- Evet. 
- Orada ne yapıyordunuz? 
- Fransızca öğreniyordum. 
- Ba§ka bir şey yapmadınız mı? 
- Ba§ka me!}guliyetim yoktu. 
- Berlinde makine tahsil etmek is-

tediğinizi söylüyordunuz. 

HABER - J\kşam postan is lKfNC!TEŞR!N - 19.3'1 

Vaktile asansörcülük 
yapan bir yıldız 

Dorothy Lamour, bugün Holivudun en çok 
beğenilen ve sevilen artlstidir 

~skiden, Hol:vutta en fazla arana .. 
meziyet ''Seks - appel" di. Bu tabire 
şimdi eskimiş nazariyle bakılıyor ve 
bunun yerine "Glamour,, tabiri kon. 
muştur. Bu tabir ise, bir kadında mev 
•.;u.d olan her türlü teshir edici vasıfları 
ifade etmektedir. 

En fazla "Glamour" u olan sinema 
yıldızlarından biri ve bcJki de birinci
si şüphesiz Dorothy Lamourdur. İşte 
sırf bunun i!iindir ki, kendisine ''Gla
nıour Girl" lakbı verilmiştir. Filvaki 
bu gen!i ve güzel yıldızı görmüı olan
lar, onun, her hangi kılık ve kıyafete 
girerse girsin teshir kabiliyetinden hiç 
bir şey kaybetmediğini takdir ederler. 

Şimdiye ka.dar ancak dört film çe
virdiği halde, birdenbire meşhur olan 
bu genç yıldız kimdir? 

Bugün her kadının tahayyul e.dehi
lcceği en müreffeh bir hayata kavu!' ı 
Dorothy Lamour Amerikanın cenu-

bunda doğmuştur. Tam yirmi üç :•aşm
dadır. O, bugünkü vaziyetine ge:me -
den evvel bir çok ıstıraplar ve gıkmtr -
lar için.de kalmıştır. 

''Yeni Orlean,, da daktiloluk e-ttiği 

sırada bir güzellik müsabakasına gir
miş ve güzellik kraliçesi ünvannınr ka -
zannuştır, 

~ 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18,30 p!Akla. dans musJkisl 19,00 Blmen 

Şen ve arkadaşları tarafından tllrk mustldst 
19,30 hava raporu 19,35 radyofonik komedi: 
(Bahar hastalığı) 19,55 borsa haberlri 20,00 
Musta!a. ve arkada~ları tara!mdan tUrk mu_ 
slklsl ve halk §arkılan 20,30 Ömer Rıza ta.. 
rafından arabca sl:lylev 20,•5 Nezihe ve ar. 
kadaşları tara!mdan (saat ayan) 21,15 OR. 
KESTRA 22,15 ajans haberleTl 22,30 ptA.kla 
solo, opera. ve operet parçaçlan 22,50 son 
haberler ve ertesi günllıı programı 23,00 Son 
Bü'ItREŞ : 

18,00 Romen mUziğl 20,05 balalayka or. 
kestrası 20,40 şarkilar 21,15 kl!sik konser 
21.50 plA.k 22,45 kabare plA.kları 
DUDAPEŞTE: 

17,00 operadan Travyata opera.sının nakU 
20,•5 istasyon orkestrası 22,20 slgan orkes. 
tra.sı 23.1~ opera. orkestrası 
BERLİN: 

18,00 istasyon orkestrası 19,00 pllk 21,00 
radyo orkestram: 23,30 seçilmiş melodiler. 
VARŞOVA: 

18,15 orkestra 19,10 pllk 20,20 şarkrlar 
22,00 ş!Spenin p!Akları 23,00 dans mUziğl. 

- Evet. 
- Cenevreye niçin gittiniz? 
- Cenevreyi bir .defa daha görmek 

istiyordum. 

- Cenevreden nasıl Berline geldi
niz? 

- Cencvreye gitmek için İsviçre vi
zesi lazımdı. Orada tsv:çre tebaalı bir 
ermeniye rastgeldim. Nasıl vize alabile
ı.:eğimi sordum. Kendisi Ermenistana 
gitmek istediğinden Cenevredeki evini 
adres alarak göstermemi tavsiye etti. 
Karısına da bir tavsiye verdi. Bu tav
siye ile Cenevreye gittim. Kısa bir 
müddet orada kaldıktan sonra kanu
nuevvel bidayetinde Berline geldim . 

- Buraya gelmek için ne yaptınız? 
-Pasaportumu vize ettirdim. 
- Almanyuia ikamet etmek hakkı-

nı haiz miydiniz? 
- 5ekiz günlük müsaadem vardı. 
- Sonra ne yaptınız? 

~Devamı var 

• 

Bu "muvaffakıyeti,, üzerine Şikago 

şehrindeki büyük bir terzi mağazasın

da mankenlik bulmuştur. Fakat tam bu 

sırada, Amerika.da iktısadi buhran baş
lamış ve mağaza kapanınca zavallı 

genç kız sokakta kalmıştır. 
Bunun üzerine, hayatım kazanmak 

için mağaza tezgahtarlığındıan asan -

sörcülüğe varmcıya kcl:iar her işe 

girip ~ıkmıştrr. 

Nihayet, kader onu, çocukluk arka • 
daşı olan 1930 o;.inya güzellik kraliçesi 

Dorothy Dellle karşı kar§ıya getirmiş
tir. O zamanlar tiyatrolar.da oynayan 

Dorothy Dell, arkadaşına bir cazbant 

takrmrnda, şarkıcılık bulmuştur. Gayet 

güzel bir sese malik olan Dorothy La

mour kısa bir zaman içinde bir hayli 

muvaffakıyet kazanmış, cazbandırı § 

Herb Rayla da evlenmiştir. 

Kocası ona, radyoda da iş te~ıt . 
mi~ ve genç krz bu suretle güzel se5

' 

Holivutta duyurmak imkanını bulr1)
11 

tur. Bir müddet sonra, Holivudun 

büyük şirketlerinden biri, ona bir ,.ıı 
gajrnan teklif ~tmiştir. 

Dorothy Lamour ilk filmini çe~i 
cevirmez, Holivu.dun en tanınmış sı 

İarından biri haline gelmiş, a.rka arıca 
üç film daha çevirmiştir. 

Diğer büyük yıldızlar kendiltr 

verilen rolleri ekseriya beğenme.ılt 
Dorothy Lamour kendisine verilen , 

den .daima memnundur. Bunun İÇ 
sahne vazıları ve rejisörler, onunla 
lışmaktan büyük bir zevk dııyuyorJaf• 

. ;. . :I •. ,. • .~ ~. • ~ . • • ' 

Bu haf ta SAK A R VA sinemasında 
Meşhur tenor NiNO MARTINl'yl 

Aş.k, §arkı, eğlence ve kahkaha ile dolu 

ŞEN HAYDUD 
(ESTRELLITA) fransızca filminde dinleyiniz. 

ilaveten: BUYUK EGE MANEVRALARI ve PARAMOUNT JURN"AL 
· .. ' ~. . . ~. ' : , . 

.... . .. . " . 
... .. ~ •. ., ! , ' .... V ... 1 ; O,, O O • .. O A : ~ 

Baş, diş, nezle, grip, romatizrt1S 
ve bütUn ağnlannızı derhal keser. 

tcabında tUnde 3 kaşe ahnablUr 

isim ve markaya dikkat. Taklltlerlnden =--
Ait#,.**IG~ Gören ve Görmeyenlerin Tekrar Tekrar Gtirmelerl için (•••-'I 

LA DAM O KAMELYA 
Şaheserler şaheseri, emsalsiz muvaffakiyet!erile 

MiLLi SiNEMADA 
kinci ve son haftası devam ediyor 

C"DJ Aynca nava o~arak; K AOıN ve ŞEVTAN BUyUk sergUzeşl filmi 
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Altın Tolgalı 

SARIŞIN 

CASUS 
Hatıralannı anlatan: Mart Rişar 

Fransa:un en meşhur kadın casusu 

ll' -7-
ı\Uı.ıtı:~dalı olmak ''Bir hizmette bu· 

~l>'fetıi' ;us~sundaki arzum o kadar 
tc,lit c/ : ki, uygunsuzlukların bende 
(llc tığı endişeyi y~ı.meğe muvaf. 

0ldurn .. 8 .. . 
llılycr • utün !:>unların ne ehem-
tcıl'lıt 1 varı, diye düJ~ndüm, Mademki 

l:r lllakamlar bunu biliyor ı., 
lleaı,,!~~n ertesi g>Jnü, Film hastaha

·"4t11;1 va · f Cthb b :tı emi aldrm ve hasta hakı 
aıladırn. 

l3ir nl°· d 
ltıt11 ~il u et sonra, ıcbir bomb{lrdı-
\tc ilt\'l di: ?bUsler:n korkunç infilikı 
tj,U b c~ ıçınde vıkılan evlerin gürül· 

"la c.n· bU-.btw·n çıldırtıyordu. 
hcıcr bz~ferne devam etmek iç.in f ev kat-
.:_ ır ku 
''fide kaldıın~vct aarfetmelc mecburiye· 

llir alt 
den bi . fatıı, haıtahanenin rahibelerin 

rı. bana: 

lll!it:: ~ok hassaısınız, dedi, çabuk 

l>:sır oluyorsunuz ı 
"''"'iti'" • • f~da u nıyet'.mden, kuvetli oldu· 

d,I\ b hn 'le amirlerime hlkim olacafım· 
h.t. a sctr 
~~tl 11ll!e de, ıcride bulunan has 
tif 'i, erden birisine &İtmeme karar Vf' 

.\dc~ıcibayet istirahat ıünilm geldi. ve 
t. " CrJt• 
~'l\1a e giderek, J enevyev' ·, hak-
~ e İCrilcn karaı b"ldirdim. 

0 
çıkalı yüzbaşı 

dttı ;c~Ya Ctliğim uman, salon, cephe
J.'Qı-turıı tn ilıkerlcrle doluydu. Hepsi 
\~ tılctan harap olmuı. ntıraptan 
tUruıtu'~§tı. Karmakarııık müktleme 
4de~ . su o kadar çoktu ki, duymak 

J 1llıltinSJzdı. 
ttlettyev bana· ........ u . 

~cd it ztilmeyin. dodi, mademki hasta 

'· ~l faaliyetiniz ıid harap ediyor, 
Cderıı· . bcr getitip götilrmekte yardım 

rıız. 

~ 
~~ u ltrada, Belçikalı bir zabit yanr-
t'nııtı'lklqtı. Jenevyev, beni onunla 

t'ltak: 

tdc; Size, yUzbaşı Maksim'i takdim 
illi dcdı" l' . 

~~Yttilz~?1 cfildi. Bu, uzun boylu, ince, 
iti ,,.,. l~tıf bir gençti Sert çehreaindt 

--... 1 cıs J z parlıyordu. 
~ne\'Jfev derhal ilave etti: 

tele. 1.ıatrnazel Jilsen bize yardım ede 

YUıbt 
-Y '' bana dikatle balrarü : 

Çok iy·~? ... dedi. Matmazel Jilıen l 
Ö ı Çok iyi! 

.. Yle his . k" 1 . ..,ı~ ka. setım ı, enevyevın yala-
bcllıllı• llınarnı§tı, fakat buna hiç bir e· 

J 'Yet atfetm:yordu. 
tııe\'yeve dönerek: 

d - Sen. J-L "ftl .... d ı· Cdi b && çı ıgın en ge ıyorum, 
· Qah • torı tıye ıillhendaziarı oraya, be-
}'erJcr ·1c· 

~Otlar. e ı ı tane 30,5 luk yerle§tiri-

1 Orılar 
Ctinı d' ın Y~nındaydım ve mük1leme-

J tlckatıe takip ediyordum 
~"'Ye~ tecesıilsle ıordu: \ 

1 DUnkerk gemileri? 

iti. - Onlar da müsadere ve tec.;iz edil-

\rtiz 
l'lt- baıı Maksim ıittikten sonra. ı~. .YC\'e: 

l'\. - Size ni • b 1 • "l}'e çın u ma um.at? verıyor? 
lordum. 

Sofuk bir tavırla: 
~~ ~1[ünku ordumuzun zaferi hepi-

- kadar ediyor! dedi ve ilave etti: 
A Brey D"" ' • ]"- . "denle , • un e gıtmem cumı. Sız 
Otay,. erle e dönün, yarın sabah, ben de 

geJirirn 
lt . 

lilhır;'~ alrıam, onu görmedi~i:n için 
litıen 

1

~nınağa baıladı,ım bir srr:ı.da, 
ba gelerek bana ;~y!e dtdi: 

~1;-ienevyev gelemediği içi.'"'l ç<>k 11-

tclnıe • ~t oldukça hast;ı da.. Zuic:kuda 
~ızı ri.:a ediyor! ı 

' h..~ rnna l''Ôen ayrıkl.::ll:m J.a· ı 
Ql~Ylf: 

-:au 
lblııtır:.tıa? ıertıaiye:, l Je?"evycve g~tnrnr 
"' hıra• 41edf. Tarc.ir e~m isııı ba- ı 
~e b~rıtt. ~u fen:ı hava!aırcfo, her 

il' ııa.,.u · ,, ııe yarar ... 4 

Esrarengız 

şemsiye 
Zuidkut'a gelip de Lüsiyi ayakta 

görünce hayret ettim. 
- Ne güLel bir sürpriz! dedim. Ben 

sizi yatakta zannediyordum. 
- Beni mi? Niçin? 

- J!lsen baba sizin hasta olduğunu-
zu söylemİ§tİ. 

Jenevycv hemen atıldı: 
- Evet. biraz rahatsızdı l dedi. Fa

kat bir şey değil 1 

Lüsi yanıma yaklaştı. Sır11klam olan 
,emsiyemi kendisine vermemi söyledi. 

Jenevyev de hayrede düşmüş bir 
tavırla: 

- A ! .. dedi. Fakat bu benim şem
siyem. ı;tsen baba onu tamir etti mi 
acaba? 

- Evet, diye cevap verdim. Fa~at 
sapı hala pek sağlam değil. Bana dik

kat etmemi söyledi 1 

Tam bu esnada beni hayrette \.ııra
kan ve biraz da eğlendiren b"r sahne 
oldu. 

Lüsi, annesinin elinden şemsiyeyi 
öyle büyük bir şiddetle çekti ki, sapı e
linde kaldı. 

Jenevyev: 

- Aklını mı oynattın? diye bağır
dı. Ve tehditkar b:r tavırla kızına doğ· 
ru yürüdü. 

Lüsi titredi ve !lemsiyenin sapı elin
den düşerek kırıldı, yere siyah bir t ez 
dağıldr. 

J enevyev çılgın bir hiddetle bağırdı: 
- Gördün mü yaptığın işi?. 
Kızını tokatlıyacağını zannettim. 

Fakat nefsine hakim oldu ve bir tek ke
lime söylemeden dıf!nya Çtktt. 

Lü.si yaptıfı işten adeta abdallaşmııı 
görünüyordu. Kınlan şemsiye sapına. 

dağılan toza bakıyor, ne ypa~;ağı:n bir 
türlü kestiremiyordu. Nihayet eği!erek 
tozu toplamağa başladı. 

Bu hlidise. bende büyük bir te.cessüs 
uyandırdı. 

- 1stermisiniz, ben de yardım ede 
yim? ... d:ye sordum. 

- Hayırı Hayır, dedi. Bırakın ben 
toylanm! 

Buna rağmen. tozdan bir tı.:ta:n ala 
rak muayene ettim. 

- Fakat, bu. zımpara rozudur:l 
dedim . 

- Evet! Anner.ı bunu, hastahanede 
ilaç şi§elerini temizlemek için kullanrrl 

- Fakat, şu h.:lde, bunu ne diye 
bir şemsiyenin sapında saklıyor? 

Lüsi, bana uzun uzun baktr. Çocuk 
çehresini hakiki bir Ü2':intü, alt üst ed~
yordu. O zaman hissettim ki , bu nahıf 
genç kızı, korkunç bir sır hırpalıyordu. 

Bunu ifşa edecek miydi? 
- Bilmiyorum r diye kekeledi. Bil

miyorum 1 Belki rütubet kapmasın d!ye 
öyle yapıyor ... 

Teluar, yüzbaşı Maksimle Jenevyev 
arasın.daki mükalemeyi ve bu adamların 
arasına geldiğimden beri. gördüğ~.m ba 
zı garip hadiseleri düJündürn. Ş..ı~he
lerim tekrar uyandı ve kendi kendıme 
sordum. Acaba bir tuzağa mı düştüm? 

Vaziyetim ıon derece vahimdi. Eğe.~ 
bu adamlar casussa - ki artık buna bu 
yük bir ihtimal vermeğe batlaınııtım -
halim ne ola.:aktı? 

(Den.mı Yar) 

ilk insanlar gibi 
yaşıyorlar! 

lngilterede beş 
aile medeni 

81emıe irtibatını 
kesti 

Bugün lngilterede bir köy civarın
da bir ormana çekilerek yaşayaıı be§ 
aile vardır. 

Medeni &.lemden tamamile ellerini 
çekmiş olan bu insanlu tıpkı ilk in
sanlar gibi yaşamağa çalışmaktadır
lar Aile :reislerinin hepsi okumuş. 
alim kimselerdir. Aralarında ticaret 
sahasında mevkiler almı~ olanlar var
clrr. Erkekler hiç traş olmamaktadır. 

Yaşadıkları tertemiz küçük kutiıbe
lerinde ne radyo nede gramofon bu
lunuyor. Şehre kati bir ihtiyaç olma
dıkça inmemekte; yiyeceklerini he
men hemen tamamen topraktan ve 
yetiştirdikleri hayvanlardan temin 
etmektedirler. 
Kadınlar ev i§ile ve çocuklarile uğ

raşırken erkekler güneşle beraber tar
lalarına. çıkıyor ve güneş batarken ev
lerine dönüyorlar. 

"Bu tariki dünyaların,. aralarına 
sokulabilen iki gazetecinin: 

- Yalnızlık hissetmiyor musunuz? 
Sualine hep birden bayatlamıdan 

pek memnun olduklarını söylemişler
dir. 

Koloninin reisi vaziyetinde olan en 
yaşlıları, gazetecinin sorduğu bir sü
rü suale cevaben eunlan söylemiştir: 

"- Biz burada tıpkı ilk insanlar 
gibi gayet sakin. mümkün meıtebe 
iptidai bir hayat yaşıyoruz. Vaı;iyeti
miıden pek memnunuz.Bizim de, beş 
senelik bir pl'ogranıımız var. Bu 
program tamamlandığı vakit medeni 
alemle biç münasebetimiz kalmayacak 
artık her ihtiyacnnızı kendimiz te
min edeceğiz. Hatta şimdiden bil~ gi
yeceğimiz esvapların kumaşını öre
cek basit bir tezgah vilcuda getirdik. 
Çocuklarımız da bu hnyattan çok is
tifade etmekte ve hi~bir şey kaybet
memektedirler. 

Sakın bizi eksantrik, garip tabiattı 
kimseler tellkki etmeyiniz. Hepimiz 
pek normal kimseleriz.,. 

Dunl_a_r_ı ____ _ 

Biliyor musunuz? 

Dü'n°va'Cıa 2ô -
milyarder varı 
Dünyada yirmi nıilyarder vardır. 

Bunlardan ~;r kıınunı ıize ıöyliyelim: 
1 - Mıtralyöı: ve top ticaretiyle 

zengin olan (Bazil Zaharof) un oğlu 
2· - Alminyum kralı Amerikalı 

(Mellon), 

3. - Petrol kralı (Rokfeller) in of
lu, 

4. - Hanri F<>rd. (Serveti 70 mil
yar tahmin olunmaktadır). 

5. - (Dünya bangeri) denilen (Pi
yer Pon Morgan), 

6. - Belivyah (Siroon Patino)' bu 
ada b- ··k b" m uyu ır servet yaptıktan ıonra 
ticaretten ayrılmış, seyahate atılım _ 
t B ·· Ik.. ş ır. ugun mem e etinın Paris sdiridir. 

7. - (Haydarabat nizamı) Hakikt 
serveti malum değildir. Harpten sonra 
mücevherlerini temizlemek, tasnif ve 
kıymet takdir etmek için Lon.dradan 
üç mütehassıs ı.:elbctmi~tir. Bunlar bu 
işi tamam iki ıenede batarabilmifler
dir. 

Hintli zeng:nin 400 lüks otomobili 
vardır. Umumt harpte İngiltere hüku
metine 50 milyon İngiliz lirası yardım 
da bulunmuıtur. Artık servetinin ne 
kadar olduğunu hesap ediniz:. 

8. - Barva mehraceıinin ıenelik 
geliri 200 milyon İngiliz lirasıdır. 

9. - (Ağahan), 

10. - Japonyalı Ken Kiahi. 

Tonton amca 
ve dalgıç 

Mütevelli 
köpek gibi 

- Bir caki zaman hikayesi -

Eski direklere yapışan yüzlerce 
mantarın fosforu, yüzlerce camgöz gi
bi 1Jıldıyor .. Bu eski direkler -Selime· 
kesme taJ parçalarının altında iki k:ıt 
o1muş gövdeleri, hınç, usanç ve şikaye· 
tin şimıekle§tiği camgözleriyle, ~ğır 

hizmete mahkum birer müel>bct ma!ı -
pus hisf>ini verirlerdi, ve, delikanlı, on· 
ların • yıllardanberi taşt:iıklan toprak 
yığınrndan ıtzlanır gibi - korkun~ çatır 

dayı§larla esneyişi karşısında ürperir
di. 

• • • 
Selim, küçlikkcn de, uslu ekıllt bir 

çocuktu, iri taı parçalariyle kaplumba • 
ğaları ezen, mahalle kadınlarının kapan 
calarma sıkııtrn:hklan fareleri ga7layıp 
atcıe veren yaramazların araı1ına ookul
mazdı; zavallı hayvancıkların haykınJ· 

larını duymamak için feUek !elle~..a • 
çardı. Bir gün, mahalle camiiniu avlu
sunda, acı bir hidisenin arasma ":lüştü: 
Sekiz, on yaramaz, semtin mütevellisi 

denen ihtiyar köpeği yakalamı!1ar, ka
lın bir ipi boynuna geçirerek, bir kaçı. 
nı taııyan ufak arabalarına kO§mu~lar
dı . Kırbaçlıyor, tekmcliyorfardc Sıska 
köpeğin uluyuşları, hepsini katıla katıla 

güldilriiyordu. 

Uslu Selimin, kan beynine sıçramış
tı. Ve, 1-.iç elinde olmadan. kcşmuştu: 

- Günahtır, hayvancağıza! .. 
Diye, köpeğin boynuna .-ı1J.1•ak, onu. 

kalın iplerden kurtarmağa uğra~mıştı. 

Eğer, camün müezzini o smı:h apdes • 
tini tazcle.n ek içir. ıadırva!la gelmemiş 
olsa~::lr, seıkiz on yaramaz. ~:c1 m! pesti
lini çrkartıncrya !{adar dövt...:ckkrdi. 

• * • 
Selim, on dört y!l.şmda, babasının 

peşi sıra maden kuyı1suna h ,;f f':i ve o. 
~ağa işçi yazıldı~ı gün1 bidenbire ço -
ccklufunun o acı vak'asmr, mütevelli 
köpeğe cami avlusunda çektirilen i!· 
kenceyi hatır!adr: 

Bir amele çavuşu, ona, yapacğı işi 
anlattı. Ve, bu iş, bm üç uzun yıl de.. 
vam etti. Yerin metreJer::e idcrinliğinde, 

insanların iki kat olarak g~lükle '81ğı
şabildiği dar, karanlık galörilerde, kö
ır.ür dolu kızak kür{!lerini, mütcve1Ji 
köpek gi.bi. tam üç uzun yıl sürükledi. 

Srska köpekle aralarında bir fark \"ar. 
d: · O, acı acr uluyarak, ~i kayet edcb;Ji. 
yor, imdat istiyor, yalvanyordu .. 
Selimin, tikayete hakkı yokttL ihtiyar 
babasına yardıma mecburo~ Çilesini 
tfoldura caktt. 

Kömür yüklü YJzal: küf esinin kal n 

ipini boynuna geçirirdi. Dört avaklr o
lur. emekleye emekle. yükünü ana yola, 
dekovil arabalanna kadar arkasında 

sürüklerdi. Kalın ip boğazını sıkar, o
na soluk aldırtmazdr. Boynunda yara -
tar açrlrxıdı. 

Selim, ilk günün korkusunu hala u
nutamıyor .• On iki taat, ona on iki yıl 
kadar uzun gelmişti. Toprağrn bet yüz 

metre de inliğinde emeklediğini düşün. 
dükçe, kamaların bere içinde bm:ktrğr 
ıırtırun ortaaından soğuk bir ter boşa

ruyordu. O gün, hep, diri diri mezara 
gömülmüş insanların hikayelerini ha -
trrladt. ÖUü aanılara.k. defnedilen ve 

gömüldükten aonra kendilerine gelen 
adamların heyecanını ve ısıtırabını duy 
du. 

Diılerini tırnaklarma katarak, urt • 
Janndaki toprağı kemiren, trrmalıyan 
ve bembeyaz kefenleriyle birer hortl;ık 

gibi mezarlarından kalkan insanları dü· 
ıündü .. 

Sık aık, adeta gün aşın, bir kaç .ha-
---~--~--~--------~------~ 

••• 
Yazan: Reşat Enis 
zan be§ on - insanı boğan göçük kaza
larından birinin ide o gün Selimi ezmi • 
yeceğini kimbilirdi? Diri diri gömülen 
adam, nihayet kısa bir tahaımnül ve e
nerji il:, sırtındaki bir buçuk metrelik 
toprak yığınını silkip atab:lir, altı, ye
di ytız metre toprağın dibinde kalan 
insana gelince .. 
Ev~t. muhtcmcl böyle bir göçül: kar. 

şısında Selim de - h:r insan gibi - ctra. 
fını ku~::ıtan toprağ·n kalınlığını ı·nuta. 

caktır. Çıldıracak, dişlerini trmakl::ırır.a 

kntacaktır. Kanter içirlde bunalacaktır. 
Ve gene, belki göçüğü ayıklayan ame
leler, onu da - her göçük kaza::edesi 
gibi • açtığı bir kaç metrelik sıçanyo
lunda havasızlıktan boğulmuJ bulacak
lardır. 

Bir aralık, korkusundan ve hey«:a -
nından nefes alamanuı. yan baygm bir 
halde yığılmış kalmıştı. 
Geniş alnında ve §Clkal:lanr.lda. bu 

yok olasr işin hatıraııru, bili, taşırdı. 
Direklere çarpa çarpa açrlan yaralar, 
aralarına dolan kömür tozlariyle mas -
mavi birer ''dövme,. halini almıştı .. Ka
malara vura vura, sırtrnda çamaşır kal. 
mazdr. Derileri &oyulurdu. Her gece, 
evine döndiiğü zaman, bir elinde şişe, 
bir elinl:le pamuk paketi, anası onu kar
şılardı. Derileri soyulan, kan içinde ka
lan bu küçük sırta tentürdiyot basardı. 

Selim, canının acısiyle boğuk boğuk 
hıçkırırken, bitişik evin on Uç yapnda. 
ki küçük kızı, iki evi biribirinden ayı • 
ran in::e duvara batnı verirdi; onunla 
birlikte nğlardı, onun kadar acı !duyar
dı .• 

Rept ENiS 

Lavanta yerine 
pırasa suyu ı 
Eskiden §ık bir Çinli kadın şla· 

rınr, kirpiklerini yolar. yilrünü tc:na
miyle boy::ır. Tırnaklarını be' altı santi
metre kadar uzatır. Ve üzerlerine altın 
kaplatırdı. Sokağa çıktıkları zaman 
biribiri üzerine dört bC§ kat fistan gi
yerdi. Ayaklarında da ipek. terlikler 
bulunurdu. Son zamanlarda bütün bu 
adetler terkolunmuştur. 

Çinde ihtiyarlara, kendi boyları
na göre birer kefen hediye etmek adet 
tir. Bu hediye hastalık zamanında gön· 
derilecek olursa daha ziya.de makbule 
geçermi§I ... 

Çin tatarlan arasında aoğan, sar
mıaak, ve prasa suyu lavantadan sayı
lınruş 1 Şık kadınlar ( !) yüzlerini, el
lerini bu sularla uğuıturmadan sokağa 
çıkmazlarmıl ! .... 

·--·· ..... -........ -.--.-.. .. ----.. ..... . 
Lisan derslerimizin 
geçmiş formalaıı 

Gazetemizde nqredilen lisan 
dera!erinin geçmİt formalarmm 
iki kurup idarehanemizden te
darik edilebileceği yazıhmıtı· : 
Bazı okuyuculamı, birkaç gün 1 
evvelki formalan iatemelerinden : 
i,in yanlq anlapldığı neticesine 
vardık. Uzun zamandanberi de
vam eden ilin1anmızda bu gibi 
formaların iki kuru, mukabilin
de ancak gazetemize abone ola
caklara verileceği yazıhnrşh. 
Keyfiyeti bir daha tavzihe lü· 
zum görüyoruz. ......_.. .. _.,.._ ___ , .......... _""*' ............... _ .... __ .... .. 
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ıÇERIDEt 

• Beyoğlu Halkevinde "muhucbe usum,, 
kursu açılmıştır. Bu ders yU~ek Ucaret ve 
iktısat mektebi profes8rlerlnden Ragıp tara. 
fmdan vertıecekUr. 

• Sıhhiye VekAleU, muhtelif yurdlardald 
talebeyi bir araya toplamak Uzere, yeni blr 
talebe yurdu yaptırmak ta.savvurundadrr. 
Bina, her tnrıu konforll haiz olacak ve 900 
talebeyi alacak bir bUyUklUkte yapılacaktır, 
YekAlet bu iş lçln yUz bin lira tahsisat vere. 
cekUr. 

• Sivaıs - Erzurum tahvillerlnln dördUncü 
tertibi cumartesi satışa çıkarılacaktır. Satış 

on be§ gün devam edecektir. 
• Kızılayda. çalı§an khnseslZler t&ratından 

yapılan ell§lerl sergis:I, bugün merkez bina. 
amda açılml§tır. 

• 1sUnye dok §lrketinln aatmalıruna mu. 
kavelesf tasdik edllml§Ur. Yakında teslim aı_ 
ma lşlne ba§lanacaktır. 

• Son blr hafta içinde harice 20,000 liralık 
lAkerda scvkedllmişUr Bundan b&§ka 30,000 
liralık taze toıik ve palamut ihracatı yapıl. 
mıııt.ır. 

• Denlzbaıık IAythaaı bu içtima devresinde 
meclisten çıkacağı için, §imdiden kurulma 
hazırlıklarına başlanmıııtır. Liman işletme.. 
alnln bulunduğu merkez rıhtım hanı tama_ 
men denlzbank teşkllAtma verilecektir. 

• Hava yollan ldaresintn dördUneU yolcu 
tayyaresi dün Yeşiiktlye gelmlşUr. Tayyare 
dlirt motlirlU ve &üraU saatte 260 kilomeL 
redir. 10 yolcu 3 mUrettebat tqıyabllecek.. 
Ur. 

• EmnJyet ikinci §Ube fklncl dlrektlirUlğü. 
ne tayin edilen Cevat dUn vazifesine başla. 
ml§tır. 

• Yann Romanyadan 1800 göçmen gele
cclı:Ur. Bunlar Trakyaya ganderileeekUr. ııı 
gtln sonra 1800 g6çmen daha gelecekUr. 

• Tahlisfye ldareslnln IBm&rladığı motörltl 
can kurtaran sandalı yakmda gelecektir. 

• 1svlçre tnttın ldaresı, geçeıı yıı bizden 
ıısa ton tütUn aı~tı. Bu yıl da aynı mlk.. 
tarda aJacaktır. 

• Dün zablre borsasında on nç vagon buğ_ 
day, 9 vagon arpa, 6 vagon çavdar a&tılIDif
tır. 

• KWtUr bakanlığı, köylerde yapılacak 

okullar hakkında hazırlanan pllniard&n 
UçUnU kabul etml11Ur. PJAnlar vtlAyetıere 
gönderilmiştir. 

• Tahllslye genel dlrektörU Necmedd.ln 
dUn Ankaradan gelml§Ur. İdarenin yeni yıla 
., ,. ·alı§tlla programı tasdik edllm!§t1r. 

Bronz ve nikel IO ve 2:S kunıııluklann 
u ,Urllmeslne bqlanmıştır. 

• Dokuz aylık ihracatımız 79,268,320 Ura_ 
dır. 

• tııtanbul komutanlığı tarafından, ıebrt. 
mlzde bulunan Alman asker1 heyeU §erctine 
dUn Parkotelde bir ziyafet verilml§Ur. 

• Buna Elektrik §lrkeUnln hUk~met tara_ 
fmdan aatın almma.sı kararlqtınl~tır. 
Yakında Na.na veklleU lirketle mUzakere. 
tere ba§layacaktır. 

• Bu yıl tngiltereye yapılan yq meyve ve 
Uzum satışı, e.skt yıllara nlıbeten birkaç mlı 
ll artın§tır. Gelecek sezonda daha geniş öl_ 
çilde ihracat yapmak üzere §imdiden hazır_ 
lıklara ba§lanmı§tır. 

•tzmlrdo Aziziye de yaplacak yeni ttlnelln 
hazırlıklarma bil)1lk bir faaliyetle çall§JL 
maktadır. 

• Bugün sucular cemlyeUnde yeni idare 
heyeU ııeçiml yapılmıştır. 

• Alm&nyad& ln§& edilmekte olan poıta 
vapurıanmızm yapılma iglerl tetkik ve kon.. 
trole memur edilen tktısat VekAleUnden 
Burhaneddin ve deniz 1nplye mllhendlal Na. 
d dUn Berllne gitml§lerd1r. 

• tpekl! çoraplar hakkmd& standart nizam 
ııamealnln tatbikine 1k1 ay aonra bqlan&. 
caktır. 

• Eana.f cemiyetleri tarafından kunılan 

dfspanııere, §imdiye kadar bin hasta m11ra.. 
caat etmıotir. Bunların bir kısmı ayakta te. 
dav! edll.ml§, bazılarma !lAç verllml§, bazı1a.. 
n da haatalıaneye yatını~tır. 

. 
DIŞARIDA ı 

• Meksika, HatU ile Salnt • Domlnlque 
arasındaki lhUIA!m halll için tavaısırutta bu.. 
lunmağt kabul etınl§tır. 

• İngllterede "JeWco,, zırhlJSile ''Edlıı
IJurgh,, kruvazlirUnU ln§a etmekte olan V&l-
1.send - Northumberland deniz tezg4.hlarmda. 
Ç&lı§an !§çiler dUn grev 114.n etml§lerdlr. 

• ttaıyada komtlnlııt parU.slnln bir §U~ 
81.nl yeniden teıı18 etmekle maznun Gmzano_ 
hl 2' amele ve i§çlden mUrekkep ikinci b1r 
grup hll8Wd mahkemeye sevkedllmlJlerdfr. 

• TekaUde sevkedllen general Guro dtln 
Parls kıtalarma merasimle veda etmlşUr. 

• Avusturya hUkOmeU mllll meclise tevdi 
et~ bir IAythada subaylar ve yar1ubaylar 
lçll'I mecbur1 askerlik müddetini '2 den 60 
yaşa çıkartmaktadır. 

• 1ngilterede 1§ statlsUk bürosunun verdi_ 
ğl ~alQmata g6re, bu aym ilk gUnUnde İn.. 
gııterede hayat 191' senesi temmuzuna nlL 
betıe yllzde 60 ve geçen senenin Dkte§rlnlne 
nishetle de yU1.de :-;o dnha pahalı bulunuyor_ 

dır. 

• Sovyet P.u.sya hesabına Amerika.da. dört 
mot-OrlU btlytlk bir tayyare yapılmaktadır. 

Bu tayyara uzun mesafe UÇU!Jlan lctndir. 

4 ı; "l!etre olnn bu tayyare 46 yolcuyu ve 

34{)1) kiloluk ağırlığı 8000 kilometrelik bir 
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Seyahat: int:ibaıarı ............................. 

Malatya, bir eski 
eserler hazinesidir 

Tepesi kesik dağ üstünde yapma bir dağ ve onun 
üzerinde tahtlara oturmuş mermer heykeller var 

Romalılardan kalma ve harçsız 
yapılmış lıegbetli bir köprü 

Mcılatyada Romalılardan kalma 

Malatya vilayeti asarıatika cihetin -
den çok zengin b!r mıntakadır. Son a
raştırmalarla "Nemıut,, tepesinde pek 
çok ve pek güzel ~eyler meydana çı • 
karılnuı. Bu dağa '!\;emrut adının veril
nM'.Si (Asur) hiikümdarlarına Nemrut 
denilmesinden ve b11 hükümdarların bu 
ralarda da ikametinden dolayıdır ve o 
dağ silsilesinin en yükseğidir. 

Harap kale, eski Kahta köyünün en 
yliksek bri yerinde ve Romalılardan kal 
madır. Nihayet Mansura intikal ettiği 
zamanlarda çok mamur imiş, elde edilen 
kitabeler bunu göstc-riyor. 

Kalede mükemmel su yolları ve !bek_ 
çiler için gözcü yerieri hala duruyor .•. 
Kalenin etrafındaki hendeğe nazaran 
demek ki sularla çeuilmiş; bazı harap 
evlere, me~t kuyulara nazaran 70-
80 sene- evvel meskun imiş .. 

Malatya ile Kahta arasındaki Roma
lılardan kalma iki gözlü köprü yapıl11 
tarzı :tibariyle şayanı hayret; iki met. 
re en, ve boyund:t r,ayet büyük taşlar 
üzerinc!e batU. daha büyükleri bile var; 
o büyük taşlar orct:;a çıkarılmak için 
bilir nasıl bir kuvv~t sarfd:lilmiştir. 

İşin şayanı hayret ciheti bu taşların 
arasında harç ta Y•>k •• Biribiri üzerine 
konmuşlar; işte o kadar 1 Bu köprünün 

me:oeteye götUrecek kabiliyettedir. 
• Soğuk algınlığı geçmı, olan Eden dUn 

kab\ne fçtlmama iştirak etml§Ur. 
• ArjanUnde bir temel kazılırken 16 met. 

re toyunda tarihten önceki devirlere alt bir 
hayTan muııtehasesl bulunınuştur. ı.ruze mlL 
dUrl\ bu hayvanm bundan be§ bin sene evvel 
Y&fl\DUf olduğu mUtalea.smdadrr. 

• Viyana.da yahudl bankerleri Menmlch ve 
Lelfln evlerinde pollııçe araştırmalar yapıL 
mıı ve mtlhlnı gizli vesikalar ele geçmtotlr. 
Bu Yeslkalar en mllblm Avusturya cam fab. 
rlkalarmdan blrlnJ işleten bu ikt ada.mm ay. 
JU zam.anda. birçok ecnebi memleketlerle dö
v!.z muameleler! yaptıklarını 1sbat etınl§Ur. 

• Amertkanm Vlchtta admdakt on bin ton 
luk kruvazörU denize lndlrtımlşUr. Bu LOD

dra mukavelesi mucibince Amerikanın yap_ 
makta olduğu 18 kruvazörtın BOnuncusudur. 

• Parla sergisinde Cambodge suıtanr Ah.. 
malldunun milyonlar değerinde olan hazine. 
ııl çalınmıştır. Hll'llIZlar pavyona pencereden 
gtrmlıılerdlr. 

• Leh Hariciye nezaretince beyan olundu_ 
tuna g6re, eğer Danzlgde nasyonal sosyalist 
kanunıarmm tatbiki Polonyanın menfaatle_ 
rlne dokunacak olursa Lehistan bUtnn kuv_ 
vetile meşru haklarım ve menfaatlerini ko_ 
rumağa koyulacaktır. 

harçsız yapılmı§ büyük köpril 

Ü.Zerinde ilci büyük sütun, Iatin harf. 
!eriyle dört levha var; fakat yazılar si.. 
linmiş. 

Kalenin içini kilise harabeleri.. ha
mam yığıntıları süslüyor. 

• * ,,. 
Nemrut tepesinden beş saat uzakta 

bir de Karakuş tepesi var; bu tepedeki 
dört sütun bir mezi,t olduğunu hatır • 
tatmakta olduğundan araştmnalann bi. 
raz arttrnlmasını bekliyor. Buradaki 

Ka.rakt~ş heykeli bir insan gövdesinden 
daha büyük; bele g=tgası daha heybetli; 
ne yazık ki gaga çobanlar tarafından 

knlınrJ .. 
Tabii büyüklükte kadın erkek hey -

kelleri ve bir çok biribirine yakın mer. 
mer aütunlar var: Her biri yedi metre 
yüksekliğinde; civarida mermer bulun -
madığı için her halde uzaklardan geti -
rilmiş olacaklardır. 

Kahte ile Gölük arasındaki Nem
rut dağının üstünde yapma bir dağ lda.. 
ha var: dağın tepes: kesilmiş ve o düz 
lüğün üzerin.c bir tepe yapılmış .. Taş • 
tan sandalye, daha doğrusu koltuklar 

üzerinde bir çok he}keller görUiüyor .. 
Bu heykeller saka!!r, bryıklı, külahlı, 
sarıklı gibi bir §eyler; yalnız araların -
daki kadınlar taçlr.. Sıranın iki başında 
aslan, Yanlarında birer kuş, bunların a.. 

rasmda beş tane heykel, ortadaki kadın 
heylıe!Jnin oturduğu yer taht şeklinde 
ve hepsinden büyük cüssede.. Başlan 
boyunlarından itibaren iki metre biiyük, 
ne yazık ki ortadaki kadın heykelinden 
maadası kırık .• 

Bu tepede bir de kum ta§larından ya
pılmış bir çok kabJrtmalar görülüyor -
sa da cnlar lda kınk dökük .. Arkaların 
da bir takım yazılar var .• Yctmi~ ka • 
dar sütun da yerler~e yatryor 1 .. 

Bu tepe üzerinde yakılan kuvvetli bir 
ate§in ta Maraştan görüldüğünü 6Öy -
!ersem yüksekliği hakkında bir fikir 
cdinilmiı olur .• 

Hüseyin RIFAT 

• Hlndistanm şimal mmtakalarmda yapı_ ... 
lan mUsademelerde İngiliz kıtaatı 10 hazl. 
randan 20 eylQle k:ıdar 5S ınn ve 161 yaralı .. 
vermiştir. Yerlilerin ne kadar 1.ayiata uğra.. 
dığt bcllt değildir. 

• İngiltere kralı ikinci Georgcsin İrlanda_ 
da bulunan heykeU de kaldfrılmıştır. Bu hey 
kel, tngtUz krallarmm DubllndPld heykelle.. 
rtntn ımnuncuırudur. 

• Avam KamaraSJ hava mUdafnasr ha'k_ 
kmt'lak! kanun llvihasmt iklncl krraattndc 
13:S reye karşı 324 nyte kabul etmiştir. 

Bu lft.ythanm mUzalteresl Btrasmda havn 
mll!teşan J.loyd melhuz bir havi\ taam•.,.u 
takdirinde Londra ııehrlnln bo§ııltılması i~n ı 
!pttdal projelerin hazırlanmI§ olduğunu ısöy_ 
Jmift1r. 

Bir delikanll 
dayaktan~ ö'dü 

ızmir adliyesi 
katılleri aramaga 

başı adı 
lzmir (Hususi) - Burada bir gen

cin dayakla öldüğü anlaşıldı. Hfı.ciıse 
gudur: 

Bundan bir hafta kadar evvel, Cu
maovasının Gölcükler köyünden Meh
met isminde bir genç memleket hasta
hanesine baş vurarak yaralı ve hasta 

olduğunu, tedavi edilmek üzere hasta

haneye kabulünü istemişti. Muayene

sinde bu gencin hakikaten hasta ve 
vücudunun muhtelif yerlerinden taz

yik gördüğü anlaşılmış, arzusu yeri
ne getirilerek hastahaneye kabul edil 
mişti. 

Mehmedin vücudunun muhtelif yer
lerinde ağır tazyik eserleri, değnek

le vücuduna vurulmaktan mUtevellit 
§edit izler ve eserler görülmüştür. 

Mehmedin tedavisi için ihtimam gös
terilmiş ise de maalesef kurtarılma
sına imkil..n olmamış ve hayata gözle
rini yummuştur. 

Meh.medin Cu.maovasmda. bulunan 
ailesi, bu elim netice üzerine İzır...ire 
gelerek adliyeye şayanı dikkat bir 
müracaatta bulunmuştur. Bu müra.-

caate göre, köyde yapılan bir eğlenti 
esnasında arkadaşları Mehmede teca
vüz etmişler ve sopalarla fena halde 
dövmilşlerdir. Mehmet zabıtaya baş 

vurmak istememiş, fakat bi18.hare ya
ralar ve berelerin verdiği ıztıraba. da
yanamayarak lzm.ire gelip hastaha

neye müracaat etmiştir. Adliye tahki

kata. başlamıştır. 

Bir iki 

Satırla ••• 

:ı. Konya belediyesi, §ehirdeki saat. 
lerin aynı ayarda olmasını tem.in 
için belediye binasının damına. bir 
canavar düdüğü takmıştır. 

:t- Konya orman idaresi, köylülere 
verilecek odun ve kömür için yeni ve 
tenzilatlı bir tarüe yapmış ve bunun 
üzerine belediye şehirde depolar aça
rak maliyet fiyatına halka odun ve 
kömür satmağa karar vermiştir. Kon
yada mahrukat buhranı böylece önle
necektir. 

:ıt- !zmir, Manisa, Muğla, Denizli ve 
Aydın hapishanelerinde bulunan mah 
k11mlardan iki yüzünün Nazilli doku
ma. kombinasında çalıştırılmaları ka

rarlaştırılmıştır. Nezaret altında ça.
Iıştırılaca}t olan bu ağır cezalı mah· 

kfunlıır, böylece devlet bütçesine }ilk 
olmadan kendi yiyeceklerini kaza.n:nış 
olacaklardır. 

11o !zrnirde resmi dairelerin önlerine 
birer §ikiyet kutusu konmuştur. İşle
rinin takibinde güçlüğe uğrayaular 

dileklerini yazıp bu kutulara atacak
lardır. 

tepesinde 
bakarak biiyiikWğü 
tdinebilirsittiz.). 

Dış • 
sıgasa ................... 

~inin derdfoe 
buluoamıya n def!,:' 

....- Bqtaratı 2 jO artS 
4 - Son günlerde, J aponyaya 1' e&· 

ciddi bir tehdid savurmakla eld~ 
lecek bir fayda kalmadığ1 an:taŞ u)af 
Zira. Japonya zaten hedcflertne riıı' 
mak üzere bulunuyormuş. Hedefley{IS' 
ulaştığı anda Japonyanın ~~eca lıJJlİ' 
kendiliğinden nihayet verccegı ta 
edilebilirmiş. 

Ve il8.h ... 

Görül. .. ki Çi J pon hAdlııeti• uyor n • a. ,.!' 
nin, bugün devam etmekte olan jŞi dl 
hası b~larken Japonyanın bU .. ]le" 
başanp bu sefer de yine dilediği~ 
defe ulaşa.bileceğini sanmakl& 'ti 
etmemişiz. Milletlerin tavizlerl~. 
yabancı yardımlarla vatanl~ dalı' 
vür.den lrurtaramıyacakları bır 
göT.e vurdu. 

Şimdi Amerika Cumhurreisi .. ~ 
veltin yeni bir nutuk söyliyece~ 
ber veriliyor. Ruzvelt bu nu rt' 
Amerikanın dilnya. işlerinde ne. ~ye' 
ceye kadar faal bir rol almak ıstı flı· 
ceğini, almayı kabul edebileceğiıÜ 
sas edecekmiş. 

Bu nutkun Çine acil bir eifa ~ 
ceğini kestirmek mUmkün ol~ .. " 
Zira Amerika. Çinin derdine kat1 ~ 
deva bulabilmiş olsaydı bu evveli 1' 
pılır, sonra söylenirdi. ""'1 

Şekip GONl'>LI" 

Abdtllhak HAmld 
ismi şeref stltonuo• 

yazılacak 
Büyük eair Abdülhak Hanıid ~ 

hanın hatırasına hürmeten evi.DA 
pllka asılması ve Taksimdeki c~~ 
ye konan adının öldüğü evin önW"'~ 
geçen caddeye konulması hakk~ 
yapılan teklifler, eehir meclisi ııı t# 
ye encUmeninde tetkik edilmi§Ü!' __..ır 
cUmen bu hususta. §U kararı v~ 

tir: . .J 
"Namına sağlığmda izafe ~ 

aobktan merhumun beyanı JfeJ!lll~ 
niyet ettiği ya.kından tamy8.nla.rc& 
dirilmiş olmasına binaen artık ~ 
nm başka. bir sokağa izafesi mu •' 
olmıyacaktır. Doğduğu eve plA.k' ~ 
sılması teklüine gelince, merb~, 
Bebekte doğduğu yalının halen ııı -' 
cut olmadığı yapılan tahkikattan 
laşılmıştır. 

Bu gibi büyükler namına plaka~ 
ki yerine bu zatların belediyece i 
ettirilecek aeref sütununa Jsimleti~ 
Yazdırılarak hatıralarının da.ha. .zi~~ 
de genişletilmesi kabil olacağı d0 
nülnıUştür.,, 

Encümenin teklifi eehir mecJisfııi', 
dünkü toplantısında. kabul oıunıntıl 
tur. 

Lokanta cameki\11" 
larında yemek teşblt 

edllmlyecek . 
Dün, şehir meclisinde, eehrin earef 

li yerlerindeki dUkkAnlarm canıe~ 
Ia.rmda işkembe, paça gibi görün t· 
çirkin şeylerin bulundurulmaması t 
rafında konuşmalar yapılmış, bit; 
snn aza lokanta camekanlarında ~ 
hir edilen yemekleri de bir kıs1J%1 

sanların yiyemiyerek camekiıı öılu:: 
de, durup seyrine daldıklarını ve 1ı 1, 
nun da insant noktadan muvafı1' 1~ 
madığını söyliyerek te§.hirin meJl ~ 
istemiştir. Neticede, lokanta. canı~ rft~ 

larında. yemek teşhirinin de menedil 
1
, 

si hakkında. maddeye bir kayıt ko~. 
sı için madde komisyona havale 
miştir. 

~ 
mıs ıın• 

Hayırlı üç memleket itinin yaJnı:ı ~ 
teki bile, insant hislerimizi ve vazife dıJıı 
gulanmızı harekete getirmeğe yet~~. 
için, üç mühim dava bir araya gc~ 
bir yurd &damının. fitre yarıdnmna 
kaydsız kalmasına ihtimal vermcyi:ı· 

T. H. J(. 
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yaundyenr~a·it 
c~rıdrada yaptığı bir müsabakada 

ırn Londos~a berabere ka!d1 
\' lorıdrada b 
~ıı Cinı Lo ulunan Yunanlı pehli-

l'iılıiıc g 
1 

ndi>s, bir kaç ay evvel şeh-
).ı·· e erek T k' d .ılayitn . e ır ağlı Hüseyin ve 
"illd ile b~c k.~rşılaşnuş olan Vander

'f·· L• nıusabaka yapmıştır. 
r~\. ur .. ıye b' . . . 
"'UCrc ,_ 

1 
ırıncısı Tekirdağli ile be 

Ye .. arnıR M"l". llil111j :ı• 1 u ayıme de çarçc1buk 
bir ş olan V nd 
;ı;. tür, l a ervald çok kiymetli 
4>1 hu ,~şç olduğunu, Londi>sla yaptı-

londn rnaçta ispat etmişt:r. 
gU· raa 

Fikstürü hazırlandı 
r-t.açlar Fener ve 
Şeref stadıarında 

yapılacak 
lklnci kUme kıUplel'.inln murahhasları dUn 

nk,am• mmtaka nıcrkczlnde :futbol ajarunııı 
ri.fıısctl altında bir lople.ntı yaparak fikstU_ 
ru tanzim cttılcr. 

An:ldolu klUbU kaU olarak müsabakalara 
glrmlycceğlnl blldlrdlği lı;ln bu kUmede maı:
larn 12 k!Up girmiş bulunmaktadır. 
Macınr bu ha.tadan iUbarcn şeref ve Fe. 

ner sahalarında yapılacak ve bayram gün. 
!erinde de karşılaşmaıar olacaktır. 

KnU olarak tanzim edilen fikstür §öyle. 
dir: 

21/ll/tl37 
.HllAl - Galata gençler Fener stadında ha. 

kem Halid. Galip. 1ı ıısur a yapılan bu karşılaşma, İn 
dc"re 01 ıylc, yeni onar dakikalık on 
tcillliştj:tak yap:lınış ve çok Jıeycc:anlı 

Davuupaşa - l{aaımrıa~a. oereC stadında 
' şazı Tezcan. 

licr i~· 
Ço( fen 1 Pehlivan da zaman r~ınan 
dos s5

1 
a vaziyetlere düımüşlerdir Lon ../: 

Yere tc~~ı .dakikada rakibinin ..ırtını " 
~dııtu . ~ınışse de tuş, ring kcnaımda 
Uij:,..,. ıçın kabul d'l · ·· b - ıon e ı memış ve musa-
trabcr ~nda hakemler pehlivanların 
~.. aldıklannı ilan etmişlerd:r. 

•· Uaabak d 
"'ll taı a an sonra Londosla görü 
1.. Ctd•il 
~ IÖyJ ~. ere Yunanlı pehlivan şun 

ernııtir: 
l"ı. Vand 
·"l en · . ervald tanıdığım pehlivanla q ıyılerind . .. 
b· Yı kazan endır. Bana her mu!'.aba 
tıilt cttirtın dı~an tayyare oyunumu tat 
r telı:ın .edı ve kendi oyunu olan ka

eaıni "k Ca nıu emmelen yaptı. 
q Zetecilerin d"v.. .. b Caka oguıu ne zaman ıra 
~ ınız a ı· 0rı tıı ua ıne de Yunanlı ıampi-

Ceyabı · · vermıştır: 

Cim Dondo.'f 

- Yerimi dolduracak bir Yunanlı 

pehlivan buluncıya kadar güreşeceğim. 

Şimdiki halde Zaharyayı kendi ye

rime yetiştireceğimi zannediyorum. Gü ı 
reşten ayrıldıktan sonra da bu işin or

ganizatörlüğünü yapacağım. 

~andcrvald, Tekirdağlı ile aptığı mli,<Jabal.'.a<l.a 

arasında yapılan müsabakaları 

l3aııke. Balıkeslrlller kazandı 
~lcırnı d'· sır (hususi) - İzmir güreş 1 med (İzmir), Balıkesir tuşla galip. 
haıkey· ltn fehrimize gelmiı ve akşam G~eşler bugün de devam edc'.:ek-
'aba,_ ltlde bötg . .. ·1 . l .. . 

Anııdoluhlaarı - Fcncryılmaz şeret ata. 
dındn hakem Şazi Tezcan. 

28/11/937 
Ortaköy - Kıı.ragUmrUk Şeref ıtadmda 

hakem Nuri. 
Beylerbeyi - SUmer Fener stadında hakem 

Durhan. 
4/12/937 
Aıtmordu - Doğanspor Şeref ıtadmda ba. 

kem Şnzl. 
5112/937 
Feneryılmaz - Galata gençler Fener ııta. 

dındn hakem İzzet. 
D&\'Udpll§a - KaragümrUk Şeref stadında 

hakem Sami. 

6/12/937 
.ı\nadoluhlsar - Sümer Şeref ııtadmda ba. 

kem Nuri. 
Ortaköy - DoğansPor Şeref stadında ba.. 

kem Nuri 
12/12/937 
Beylerbeyi - Altmordu Fener stadında 

hakem Halit Galip. 
Hll!l _ Feneryılmaz Şeref stadında b&. 

kem Burhan 

19/l2/937 
Davudpa§a - Doğanspor Fener ıtadmd& 

hakem Nuri. 
Kasrmpqa • KaragUmrUk Şeref stadında 

hakem şazı 

SUmer • Galata. gençler Şeref ıtadmd& 

hakem Halit Galip. 

26/12/937 
Anadoluhlaar _ Altınordu Şeref ıtadmda,, 

hal<em Şazi. 
Ortaköy _ Beylerbeyi Şeref ıtadmda, ha.. 

kem Halit Galip. 

Him • KaragUmrUk Fener ııtadmda, ha.. 
kem Ahmet Adem. 

12/1/038 
SUmcr _ Fencryıtmaz Fener ııtadmoo, h&. 

!tem Ahmet Adem. 
Kasımpnşa • Doğanspor Şeref eııtadınd&, 

hakem tzzet Muhiddin. 

Teklrdağh Hlndlt 
ile karşılaşıyor 

Türkiye baıpehlivanı Tekirdağlı Hü 
seyin ile Hindli pehlivanın pazar günü 
güreşmeleri artık kati surette takarrur 
etmiş. Hüseyin Türk Hava kurumuna 
imza vermiştir. 

:Müsabaka pazar günü saat on beş 
te yapılacaktır. Hüseyin Hindliyi kısa 
bir zaman zarfında yeneceğine emin gö 
rünmektedir. ttalar emız gureıçı erıy e mu tır. 

}{al Yapınışlardrr. -------------------------------

b\ıl abalık b' .. H • t f •d• v • \ırıduğ ır gure§ meraklısının rıs o orı ıs asıs 
\>c he>" u bu müsabakalar çok alakalı • 
ti ecanlı olm "k' h' .. ·ı a:,, u2, ı ı şe ır gureşçı e- y 1 b k • • 
h01gelt\:l\da yapılan yedi müsabakayı Bu iki tanınmış una n ı o sor 
~arlı bit .güreşçileri iki mağJQbiyete ı ki 
~k~1c,:~galibiyctle kazanmışlardır. pazara karşı aşaca ar 
l tc k d saat 20 de baılıyan ve geç Pariste birçok müsabakalar yaptık· 
~r ~~t ar ~evam eden bu müsabaka 

Sıs ~ netıcelenmittir: tan ve .Avrupa §ampiyonları arasına 
Ii1t luloda. A . karıştıktan sonra istirahat için mem-

(l · hmed (Balıkesır) Şe- leketine dönmüş olan Yunanlı boksör 
tp, ~rtıir) •Balıkesir sayı hesabı'yle ga Hrlstoforidis g~cnlerde Roma.r.ya 

1 
61 'L! şampiyonu ile karşılaşmış ve Bü!ueş-

ı1t oqlo• O 1 . . 
eair) ı · aman ( zmır) Hasan (Ba li yurnrukçuyu da kolayca ycnnıışlı. 
65 ~· ttnlr sayı hesabiyle galip. Hristoforidisin maçlarının Yunanis-

rcr (b tloda: Enver (İzmir) Muzaf- tanda çok alaka uyandırdığını goren 
'°4llık . ) t h . . ,
1 

Jc• eıır , zmir tuıla galip. bir organizatör, geçenlerde EC r. mız-
~ir (lı 1~oda: Ahmed (Balıkesir) Be- de Kiryako ile yaptığı maçı knzruımrş 

,
9 
;ır), Balıkeıir tuıla galip. olan Vasis He de bir müsabaka yap-

'• <tırn~loda: Mustafa (Balıkeıir) Mu masını Hristoforidise teklif etmif] ve 

87 
.r~, Balıkesir tugla galip. bir hayli uğraştıktan sonra her iki 

~ kılod boksöre de bir konturat imzalatmış -
.cYneı 1 ~: Mustafa (Balıkesir) 

h,>"le "al<.
1 

znıır) ı Balıkesir sayı hesa- tır. 21 lkincitcşrinde yapılacak olan 
Ağ p, Vnsis - Hristoforidis müsabakası Yu-

ır siklet: Şerif (Balıkesir) Meh nanistanda büyük bir heyecanla bek· 

n 
1
°111anya kupası 

il Ulbot ma•~ları 
\· 0l'tıany Y 
lt ~ııs, 'ret kupası futbol maçlarında 

<>lor klU ~ro.n klUb, Juvcntus ve Tri
P erı finale kalmıelardır. 

lenmektedir. 
Atina gazetecileriyle görüşen her i

ki boksör de galibiyetlerinden emin ol 
duklarmı söylemişlerdir. Bi1l\assa Va
ıis bu rnaçı kazanır ka1.ınmaz PariEe 
giderek Avrupa şampiyonluğu maç
larınıt iştirak edeceğini bildirmiştir. 

Yunan gazetelerinin yazdığı!ıa göre 

Vasis - Tlristoforidis 7:oııturatı imza 
edilirkcıı 

Atinamn zengin ailelerinden birinin 
kızı - Hristoforidisi yendiği takdır -
de - kendisiyle e\'lcnebilcccğini Vasise 

l.ıildırmi~tir. 

Fraıısarla7.i maç1ardaıı Aııtiu-l1a!an.~icn 1.-rırşı'Uı.Jnı~ıııdaıı bir cnstaııta"c 

Avrupada futbol ,. 
Şampiyonluk maçları heı larafea heyecanlı 

bir sa/haya giı di 
Bizde üçüne ühnitası iki gün sonra 

oynanacak olan futbol lik maçları 

Avrupanın her ta.rafında en heyecan· 
lı devresine girmiş bulunmaktadır. 

Çckoslovakyada meshur Spart:t 11-
kin başında gitmektedir. Bu klübün 
şampiyonlugu hemen hemen belli ol
muş gibidir. Ezeli rakibi Slavya ikin· 
ci vaziyettedir. Kla.dno da Slavyayı 

tehdid eder bir halde bulunmakta
dır. 
Diğer memleketlerde yapılan bu 

haftaki karşılaşmaların neticeleri §Un 

lardır: 
1NG1LTEREDE 

Arsenal - Vestbromviç 1 - 1 
Blackpool - Birmingham O - 3 
Bolton Vanderes - Stoke City 1 - O 
Bren!ord - Middlesbrough 3 • 3 
Dcrby - Leeds 2 - 2 
Everton - Chelsea 4 - 1 
Huddersfleld - Portsmouth 2 - O 
Leichester city - Preston 1 - O 
Mançhester city - Liverpool 1 · 3 
Sunderland - Grimsby 2 - 2 
Volverhampton - Charlton 1 -1 

FRANSADA 
Olimpik Marseille - Us. Valencienne 

1 - 1. 
Excelsior Rouboix - Fc. Metz 2 - 4 
Fc. Rouen - As. Canne 1 - O 
Racing Paris - Racing Lens 1 - 3 
Fc. Antibcs - Red Star Paris 4 - 1 
Fc. Sochaux - Racing Roubaix 3-0 
Olimpik Lille - Fc Metz 2 - 1 

Yüzmede 
Veni bir Avrupa 

rekoru 
Alman yüzücüsü Arthur Reina, 200 

metre kurbağlamayı iki dakika 38,9 sa 
niyede yüzerek yeni bir Avrupa rekoru 
tesis etmiştir. 

Eski rekor iki dakika 39,6 saniye 
ile 1935 de fransız Cartonette idi. 

1936 da Hamburglu Sictas 2 dakika 
40,l san:yc ile Alman rekorunu tesis 
etmişti. 

Dünya rekoru iki dakika 37,2 6ani 
ye ile, 1935, Amerikalı Jack Kasleyde 
dir. 

seırlb>est glYı ıreş 
Müs 3bakalarında 

Almanlar 
lsveçlile ri 

mağlup ettiler 
Geçen pazar günü Almanya-lsviç

rc serbest güreş ekipleri ilk defa olarak 
Berlinde karşılaşmışlardır. Ağzına ka 
dar hıncahınç dolu olan Kursalda Al
man ekibi 5·2 galip gelmiştir. 

Bu karşılaşmaların enbüyük sürpri
zini, Avrupa şampiyonu Fr:tz Sch~frin 
İsviçreli Willy Angeta sayı hesabiyle 
mağl\ıp olması teşkil etmiştir. 

Hfıkem heye.tinin 2-3 reyini alan 
Willy Angot, en hafif siklette İsviçre 
leh:ne ilk sayıyı kaydetmiştir, 

Orta siklette Albert Laudien, Paul 
Daete 31 dakika 36 saniyede yenilmesi 
Alman ekibine ikin'.:i sayıyı da kaybet
tirmiştir. 

Diğer katagorilerin hepsini Alman 
ekibi kazanmıştır. 

Racing Strassbourg - Sc. Fives 2-0 
AVUSTURYADA 

Favoriten - Admira 1 - 1 
Vienna - Vacker O - 1 
Austria - Sportklub 2-3 
Floridsdorf - Fc. Vien 2-' 
Rapid - Simmering 5-1 

ÇEKOSLOVAKYADA 
Slavia - Viktoria Pilsen 7-0 
Fc. Ostran - Zidenice 1 - O 
Sk. Presbourg - Pardubitz 3 • O 
Sparta - Skpilsen 4 - 1 
Sk. MachÖd - Sk. Proznitz 1 - 1 

- YUNANİSTANDA 
Apollon - A.E.K. 3 - 2 
Dafni - Athinaikos 3 - O 

ıaevıneomnoeo 

maçOaır<dlaı 

lskoçya-lr~anda 
Aber: 17 (A. A.) - Soğuk ve rüz 

g~rlı bir havada 20000 seyirci önünde 
yapılan İskoçya - İrlanda milli fudbol 
maçı 1-1 beraberlikle neticelenmiştir. 

Macaristan -
lsveç 

Budapeştc: 17 Avrupa kupası için 
İsviçre ile karşılaşan Macar milli fut
bol takımı 2-0 galip gelmiştir. Havanın 

tasavvur edilemiyecck derecede bozuk 
olması yüzünden bu maçın seyiıı.;iJeri 

10.000 kişiyi geçmemiştir. Golleri Şa
roşi ile Toldi yapmıştır. 

Rapld Yunanlstana~ 
geliyor 

Avusturyanın Rapid klübli fudbol 
takımı Noel ve sene başı tatillerinde 

miJsab:ıkalar yapmak üzere Yunanis
tana davet edilmiştir. 

ltalyanlar 
Tokyo olimpiyadına 
nasıl çalışıyorlar 
İtalyanlar, 1940 de Tokyc.da yapı

lacak olan Olimpiyadlara, şimdiden hıllm 
mali bir ŞFkilde hazırlanmağa ba~lamı§ 
lardır. 

Bu meyanda İtalyan boks fe.deras
yonu da Amerikanın en tanınmış boks 
antrenörlerinden Steve Klausu Roma
ya davet etmiştir, 

Steve Klaus, Dün Romaya gelmiş 
ve istasyonda, İtalyan federasyonu er 
kanı tarafından kFtrşılanmıştır. 

Ftnlandiyah bo!isör 
Berlund Avusturya 
şampiyonunu yendi 

Bundan birkaç ay evvel Amerikaya 
gitm:ş olan Finlandiya ağır siklet lıoks 
§3mpiyonu Lunner Berlund Nevyorkta 

yaptığı son maçta Avusturya şampiyo
nu Hans Havliçeki dokuzuncu ravund 
da nakavut etmek suretiyle m~ğllıp et 
miştir. 

Lunner Berlund önümüzdeki pa;ar 
akşamı Nevyork şampiyonu Bob Pas
torla karşılaşacaktır. 



, 

·ır=:========-========-~===-:-::===-=::=-:~=-=~~~==~e=~HA==ıRBER--J\Ktam_~00~staM~~~~~==~~~==~==~~~~~~~~~~.,.....-
Japonya 38 senedenberi Asya 

istilasına devanı ediyor 

IKc§lrnDn lb~rr b©ğuı~~ 
m c§l lfi1 o (fi) t@l rrü itil ç <e ~ Q 
Son Japon taarruzu nasıl başladı, nasıl ilerledi ? 

J3rüksel konferansından bir netice çıkmıyncağına göre, Japonların şimali Çini kısa bir zamanda ele geçireceklerine 
muhakkak nazariyle balnlabilir. • ~ ..... .., 

[ Tam otuz sekiz sene 
deııberf, .Asya kttasında. 
ki sistematik isUlll.sına 

devam. eden Japonya, bu 
defa da, Lou _ Kou • Chl 

ao Mdlsesinl bahane ede 
rek, yeniden, Ç'inde har. 
be gfrmJ§ bulunuyor .. 
üç aydanbert :tmaı ve 

Şanghay cephelerinde, 
amansız bir boğuşma hU 
kUm aUrmektedlr. En ip_ 
Uda! ahllk kaldelerlni ve 
muahede ıı.hkAmlarmı hl 
çe sayan Japon tayyare 
lert, açık §eblrlerl bom.. 

bardıman ederek binler
ce lnsanQl ö!UmUne se_ 

beblyet vermektedir. 
Çin. bUtlln dağınık 

kuvvetlerini toplıyarıık. 

ve htı.rlkulddc bir enerji 
ne mUatevllye karşı koy 
rnağa çalI§mnktadır, Fakat daha dlsl,PllnU 
ve daha !yi tcchlz edilmiş olan Japonlar, 
bUtUn cephelerde ve hattA Çinlilerin en fazla 
mukavemet g8stcrdlklert Şanghny ccphesln_ 
de ilerlemektedirler. 

Uzun aUreceği anlaşılan bu harp ne ıckll. 
de bitecektir.! Çinlflerin maruz knldıklan bu 
taclanm önU almmıyacnk mı? Bunu kcstır_ 
mek imklnsızdır. 

Okuyucularımız burada, dilnkU ve bugUnkU 
Japon lsUIAsınm başlıca vakalarını bulacak. 
lardır.J 

1811 - Tarih, Japonyanın Lilou _ ç ıı şehirleri 'bıcgı daimi bir panik 
Kilou adalarını işgal ettiğini kaydedi- halhıclcdir. llalk, Japoıı tayyarclcrı. 
yor. Bunu §U tarihlerde §U hadiseler niıı amansız bombalarından h.-urtul. 
takip ediyor: 

mak için dalıa emin yerlere kaçıyor. 
1895 - ,laponya Çini talırik ederek lar. Çin sokaklarmd~ son nw1ıarebc. 

kahir bir muvaffakıyet kazan_ ?erden acı haberler almış bir sürü ağ. 
makta asla zarluk , çekmı - lıyan kadma her uakit tesadı)/ etmek 
yor. Simoneski muahedesiyle, Japon _ 

mürnkündlir. Ortada, Japoııyamn 
ya Formoz adasını ele geçiriyor ve Ko Şanghay kuvvetleri kıımandamnı gö. 
rey'e muhtariyetini temin ediyor. 

rüyorsunz•z. işgal olunmuş bir binanın 
1905 - Rusyayla Japonya arasında h ]'·-· d 1 k t'-· · tnnr . • a 1W1l'tn a11 ı.ava :ııvve wı ınrn ...,. -

gı~ıde artan rekabet iki devletin har 1 k'b d. 
b . - m::-uım a :ı c ıyor. 

a tutuşmasını ıntaç ettiriyor. Japon f 
!ilo::;u Rus filos~nu eziyor. Ports- na bir hazırlık olarak telakkı edile
mouth muahedesıyle Japonya Lfao _ bilir. 

Tung yarımadasını ele geçiriyor. Rus. Son ,Japon taarruzunu ıarıhçesi 
:Ya da Kore ve .Mançuri üzerindeki 
h * 1 Temmuz 1931 - Lou Kou Chino aklarından vaz~eçiyor. Japonya 1910 
da Koreyi ilhak ediyor. 

1P 14 - Umumi harpten istifade e. 
den Japonlar Kiao _ Çeou'yu Alman. 
!ardan istirdad ediyorlar. 

daki Çin garnizonu, taarruza maruz 
kal:iığmı zannederek, manevra yapan 
.Japon kıt'aları üzerine ateş açıyor. 

Japon erkanrharblyesi bu hadiseyi be
hnne ederek, Çine karşı yeni bir ha
rekata geçiyor. 

:" l l Tonımıız - Tien _ Tsinde, Ja-

1!>31 - 32 - Mukdcnde, cenuoi Man
;uri demiryolunda bir bomban11, ınfi. 
!altını bchane eden Japonlar, oir hay. 
1i uzun süren askeri harekütı rııütea- pon askeri ~eflerile, 29 u: ·• Çin ordu_ 
kip Mançuriyi işgal ediyorlar. Ve bir su kumandanı Sung Che Yuan ara. 
sene sonra ele geçirilen Jchol eyaleti. 
le beraber burnda "muhtar biı cum. 
huriyet" kuruluyor. 

sında bir anlaşma imzalanıyor. Ja -
pon kuvvetleri, karnrlaşan tertıbat a.. 
hndıkça, tedrici bir surette çekilmeyi 

19."JS - "Haydud çeteleri"niıı tenkL vaadediyorlar. fakat Nankin hükfune_ 
liyle meşgul olduklarını beyan ~en 

Japonlar. Tang - I"ou müsa!R.hasiyle 
ihdas edilen gayri nskeri :nınt akayı 

.stila ederek, Hopei ve Çahar'daki Çin 
kuv\•etlerinden mühim bir kısmını 

geri cekilmeye. mer-bur ediyorlar. 
Eu hareı.At. 1937 senesi Temmuz a. 

ymda vukubulan son Japon taarruzu-

ti bt: anlaşmayı tanımıyor; Su=ıg Che 
Yuan'a mukavemet etmek emrini \'e
rerek, !:i:n:ıl eyaletlerine yeni kıt'alar 
gönderiyor. 

Ayni 7.amanda Nankinle Tokyo a -
rasında müzakereler başlıyor. 

"' ZS Ternnmz - Şimali Çinin muh
tariyetini istihdaf eden planlarının 

d~~~~..ırııaa-.· ... '-.._..... '4 
mukavemete maruz kaldığını gören Ja 
ponlar, Tien _ Tsin'i bomb:ırdnnan e
diyorlar. 

.Y. 29 Temmuz - Japon kıt'aları kı
sa bir çarpışmadan sonra Pekin'e gi.. 
riyorlar. 

"'30 Temmuz-Tien -Tsin de işgal 
ediliyor. Çin kıt'aları 1933 ve 1935 
anla."?malarına muhalif olarak, HopeL 
ye giriyorlar. Harb ilan edilmeden, 
böylece başlıyor ve Japonlar 'Tien 
Tsin - Pekin hattı Uzerinde, harekat. 
larını inkişaf ettiriyorlar. 

• 8 Ağustos - Nanl;inde toplanan 
milli Çin konseyi, Japon istilasına bü 
tün vasıtalarla mukavemet etmeye 
karar veriyor. 

"' ıs Ağustos - İngiliz hilkfuneti 
Şanghayın ga;Tiaskeri bir mıntaka 
haline ifrağını ve her iki tarafın, kuv_ 
vetlerini geri çekmesini, Tokyo ve 
Nankin hükiımetlerine teklif ediyorsa 
da bu teklifler reddediliyor. 
~ 16 Ağmtos - Japon tayyareleri 

birçok filolar halinde, Nankini kor • 
kunç bir şekilde bombardıman ediyor
lar. 

~ 21 Ağu-3toa - Çin, Sovyet RW5ya 

Bir imla yanhşı 
suikast suçlusunu, 
idamdan kurtardı· 

Büyük bir devlet adamı şöyle diyor : rıt 

aa Baıına bDırDnln ilki saitor yaznsı 
veırn1n1, olnlu ceDDadoın eoane 

tesunm edeyim R ,, ··eti 
Bazı kimseler vardır kı, yazı yaz.. tesadüf değil, fakat hakikt ~u 

mamaları icab eder. Kaieın ~·~ mürek cehaletini. gösteren bi~ delild~İ,arl) 
kep onlar için uğursuz l'labılır. Yazı Saht~karlar, um.~ıyet itil), 
bazı insanları zindana, bazılarını da bu nevı hatalara duşmezler. ~"' 
darağacına sürüklemiştir. Büyük bir korkunç bir silah olan kaleını 
devlet adamı §Öyle diyordu: "Bana bi mayı gayet iyi bilirler. t~ 
risinin iki satır yazısını verin, onu cel- Bundan birkaç sene eVV~· ~ 
ladın eline ~lim edeyim.,, renin uzak bir köşesinde bır ~ 

Bir yazının evrakı mUsbite olarak işlenmiş ve maznun, jürinin Jl -,; 

kullanılmasına en şayanı dikkat m! - da .~uçlu ~lm~ş:~· Çün~~ o dSİaıı 
sal , meşhur Parnel'in muhakemesın- tulu tuzaga duşurmek ıç~ yazılı, 
de, sahtekar Pigot'nun yazısıdır. fr_ mektupta yapılmış olan ıınli 
landalı diplomatlardan Şarl Parnel, nı tekrarlamıştı. 
1888 de, "Taymis" gazetesi tarafın _ Bundan bir müddet evvel, j\J!),.-
dan, 1882 deki suikaste iştirak etmiş da, tanınmış bir doktor, NeVY" 
olmakla itham edilmişti. Bu itham, layeti dahilindeki küçük ~~i.bf 
Pigot'nun, şayanı hayret bir şekilde namuslu kadınlarına umumı aıd' 
p elin yazrsına benzettiği bir evrn- gun olınıyan mektuplar yazın ~ 
k:r~tinat e<liyordu. Panıelin avukatı ham edildi. Filhakika, bu ~e~ 
bilahare başmüddeiumumt olan, 0 dev rın .yazısıyl~ doktorun yazıs d~ 
· n büyük avukatlarından Şarl dakı benzcyış, şayanı hayret 

31 rın e b 1 büyüktü. Buna rağmen avukatJ ... _._p 
Russeldi. Rusel daha aş angıçta, k ' kt l rd k' b ı' m1a· }l&...-J/' _ .. t . t' F k t ın mc up a a ı azı 
sa.htekarlıktan şuphe e mış ı. a a d k .b. ·· bir 

. k ı- mdı p· ot' b ' nın, o tor gı ı munevver ~ ·-"' 
bunu ıspat etme ~ . · ıg a ır tarafından yapılamıyacağı nokf"'• 
kelime yazdırmak ıstıyordu. Fakat d tt'l M'.dd . uıni 1Jd . . . a ısrar e ı er. u eıum 1 .ıı 
şüphesini celbetmemek ıçın ona bır rf .. h . berta af etııl"' 

. taların, sı şup eyı r ~ 
Silrü başka kehme yazdırdı ve bunla- . ah ld ~ .

1 
. 

5
·· ı 

.. . . , . çın m sus yapı ıgını ı en .. oO ı 
r~ ~uyük bır ehe.mm~) et atfedıyormu~ iddia jüri heyetince makul görill1 Jttr' 
ııbı hareket c-tti. Bır aralık, .adeta kat bu aralık, evrak müdiri :nıeJJ;,. 
bi1yiik bir lakaydiyle, ona .. hesıtan • }ardaki imla hatalarma benziYeJl d 
ey., (lakaycll) kelime~ini yazm~mı talann, dosyada bulunan bir ~~ 
söyledi ve bu kelimenın başına ma • yazılı ifadesinde de mevcud old ~ 
jüskül ~oymamas~~ i~a~e etti. P~got nu, bildirdi. Do~tonın a':1kat1~ 
onun bılhassa ma3uskill e ehemmıyet noktaya büyük bır ehemmıyet' 
verdiğini görerek hiçbir şeyden şilp • Jer ve vakti gelince, doktora isıı' 
he etmedi. İstenilen kelimeyi "hcsL dilen cürmün, daha bariz bir d ı• 
tcıtcy" şeklinde yazarak "a'' yerine bizzat şehrin belediye reisine ısı'' 
"e" koymak suretiyle bir imla hatnsı dilebileceğini ispat ettiler. ~ 
yaptı. Doktor sebest bırakıldı ve s~ 

Rusel böyle~. çok mühim ilk delili tahkikat neticesinde, belediye re ; 
ekle etmişti, çünkü Parnel'e izafe edi hiçbir tahsil ve terbiye görmi)'tll -;rl 
l.xı mektuplarda "hesitency" kelimesi dece kurnazlığı sayesinde bu JJl;ı ~ 
kullanılmıştı. Bu çok acaip imla ha- yükselen bir adam olduğu, ve ııı ~t 
tası, evvela avukat, sonra da mahke- lann, onun tarafından yazıldığı, ır ~ 
me jürisi için bir evrakı müsbite ha- dana çıktı. Belediye reisi ağır b 
line geldi. Çünkü bu hata, artık bir zaya çarptırıldı. ~ 

ile bir ademi teeavüz paktı imzalıyor. mendi fer hattı boyunca ilerliyeıı Jl • 
* 24 Ağustos - Japonlar Nankin ponlar, Suyan'da Poukcou'yu dıı. ~ 

boğazında mühim bir galibiyet kaza- ınışlardır. Böylece, Ticn _ Tsin - f\ 
nıy0rlar. Çinliler Ka.Igan'ı terkediyor- keou hattını tamamiyle ele geç~ 
ıar. iç Mogolıstanda yeni bir devıet ıı 

:t- 25 Ağustos - Japonlar Çin sahil- etmişlerdir. (28 TeşrinieveJ). P;#, 
!erinin kısmen abluka edildiğini ilan nupta. Şansinin anahtarı mesıı J 
edirorlar. de olan Tai Yuan'ı istihdaf ed~iş 

:ı. 26 Ağustos - !ngiliz elçisi Hugh pon ordulan Yemen Pas'ı ve. 'e'" 
Kn?.ch Abul Hugessen, Nankin yolu Tze Kouan'ı geı:erek (29 Teşrırıı 
Uzednde, Japon tayyarecileri tarafın- Ping Ting'e girmişlerdir. aP". 
dan ağır surette yaralanıyor. Lon • Diğer bir kol da Pekin • JJ f 
dra Tokyodan tarziye istiyor ve bu hattını taldben, cenup mmtakaı~r ;/ 
hadise ancak EylUl nihayetinde kapa.. içerilerine kadar girmiş Houıın 1 ~' 
nıyı•r. la etmiştir. Şarkta Tien Tsin.-~ 

11 14 EyliU - Çahardaki kat'i gale- kr.ı hattı boyunca inen diğer bır ~ 

belad üzerine, Japonlar Kalgant'ta Ş:.ıntung'un şimalinde, LlngSi~.J 
mul\tar bir hükfırnet kuruyorlar. Maşianu şehirlerine girmiştir .. Y,.... ~ 

:t- 11 EylUZ - 29 uncu Çin ordusu_ ler, Tsian'ı müdafaa etmek içill• / 
nım mukavemetine ve bu mıntakada, nehrin sol sahiline çekilıni~l~,f 
mab.sus tevlid edilen sellere rağmen, Bundan sonra, Japonların ilerl f • 
Japonlar Matchang'ı da ele geçiriyor- katı gitgide artan bir sürat"~ l 
lar. . detle devam etmiştir. 3 TeşrinısB ~~ 

Jt. 16 EylUl - Çinliler Şansı ~yale - 9 devletin iştirakiyle Brükseld~ • 
tinde Tatung'u tahliye ediyorlar. Ja- toplantı yapılmışsa da, bu konff .. 61' 
ponlar Pekin - Hankeou ve Pekin - sın, hiçbir ciddi tedbir almıyac~tol'; 
Poukeou hatları arasındaki 130 kilo- ha ilk günde anlaşılmıştır. ReSll~el 
metroluk bir cephe üzerinde, büyük malite ve garib bir "siyasi ne . ıı' 
bir taarruza geçiyorlar. haricine çıkamıyan konferans bii111 

"'t6 Etılin - Milletler Cemiyeti, a- ce devam edip giderken, JapOJl ~J' 
çık şehirlerin Japonlar tarafından ları son bir hamleyle, Şansinin ııı "rJ 
hombardımanını takbih ediyor ve Çin d · 1 ed k ust zi Taiyuan'ı a ışga ere , ·,,,111})' 

Japon ihtilafının hallin\, dokuz dev - birçok şehirleri aldıktan sonra '?"~ 
Jet muahedesini imzalıyan devletlere ~ttJ • .A 

lerin Şanghaydaki ricat hatlarv-~ 
havale ediyor. Amerika, bu kararları dır 

kesmeye muvaffak olmuşlar '/ 
tasvib ediyor. gelen tcle>Taflar, Şanghay'ın ~ ,,11 

Şimdi de son hadiseleri birkaç sa- o· :tJCf ,. 
tırla hulasa edelim: le .Taponlar ın eline geçtiğini ha tıl 

Japonlar birçok zayiat Ye büyük riyor. Diğer taraftan, Sov)'eUI 
bir gayret pahasına, Şanghayın ce . Brüksel konferansını terketmele rJt' 
nubundaki Çin mukavemetini tama _ bulunduğu ve binaenaleyh bu lt~ ,fr 
miyle kırarak (25 Teşrinievvel) Ta - ranstan da bir netice çıkmıyac~ de ıf 
zang ve Şapeiyi işgal ediyorlar. !aşılıyor. Japonların harekeUeriJl~ 

Harbin başlıca hedefi olan şimal e- mamiyle serbest kalacakların~ e 
yaletlerinde, Japon ileri harekatı da- şimali Çini, - eğer bununla ik d & ıc• 
ha seri ve daha kuvvetli olmuştur. derlerse _ kısa bir zaman için e 
Bu aşılması müşkill mıntakalann ye- milen ele geçireceklerine Jilub 
glne geçilmesi mümkün yolu olan oL nazariyle ibakılabilir~ 



Ellerinizi, flrnakları- 1 

nızı güzel tutunuz 
....._____ 'lr6ırnakDaıro gtYızel 

lb>Dır eonn en tabll 

~ lrtılıer, e!De veya bardak altlan, ma 
h.aı 1-tka gllzclllk vertr. Bunlar keten 
"'1a ""2eıı \•eya etamlnden yapılır. Çiçekler 
~ lıo h.prakıar solmıyan mullne veya par 
~tr. tozııa l§Ienır. örtWer 8:i X 445 aanU 
'ltılrt boYlında, tabak altlan 30, bardak 
~ llllnUmctre kutrunda yapılır. 

'!!-Y~h ~l!lle; 
'1ı G.öz kapaklarının etrafındaki kır 
~ 1~1 ızale için günde iki defa şu 
CJ,. ut_u kullanınız: Bir kahve kaşığı 

'Ilı... terine ncutre ve bir fincan gül su-
""-·• 

lit Slyilleri kq.ybetmek için bir kib
C!ı S8ı>nne biraz pamuk sarınız (Asit 
ba~°'llque) • batırınız ve bununla sa
tıııı .,. akşam hafifc;e üzerine dokunu-

İçin .. ~.apıların g.•.;ırtısrnı gidermek 
?u11 •• kuçuk bir fırça ile bira.z petrol sü

uı. 

ta Ele veya parmaklara batan yo~
ltoİ kıymık veya dikenleri çıkarmak çok 
.\ibaY<irr. Batan yere k-:.içük bir parça 
Ch Uplast, bulunmadığı takdirde 

atte 
saa tton yakısı yapıştınruz, yarım 
&iııdt kadar bırakınız. Sonra, bir köşe

cn t Utarak ya··~~~:ı kaldmmz. 

dtğı !!~an diken veya yonganın çıkma
lctı olur, O halde gayet keskin bir ji
l\ız c ve büyük blr dikatlc hafifçe yarı
nı:. lonta bir dikiş iğnes:ni ispirto ile 
~td?ttı Ve ucuyla dikeni çıkarınız. Çı
tllı ~kta_n sonra da biraz sıkınız, kanatr
~e tcntirdiyot sürünüz. 

süs lYı <dllQı r 
Elleri güzel tutmak için mevcut en 

esaslı çare: Elleri hiç bir zaman üş ilime 
mektir. 

Elleri yıkamanın da usulü vardır. 
Bunu herkes bilir. El yıkamak için kul 
tanıtacak suyun beher litresine bir çay 
kaşığı Boraks atmalı veya filitre olun
muı su kullanmalıdır. Bu suyun içerisi
ne bir parça sabun atıp iki üç dakika br 
raktıktan sonra ellerinizi sokup yıka
yınır. Sonra iyice kurulayınız, sade 
ve kokulu gliserin sürünüz. Beş dakika 
böyle bekleyiniz, sonra güzelce kuru
tunuz, ellerinizin güzelleştiğini göre
ceksiniz ... 

Ellerin yumuşaklığını ınuhafaza için 
onlan hazan kola krem sürmek ve gece 
Jeri yatarken Jbtik eldiven giymek de 
Jazımdır. En iyi bir lrola krem tertibi: 

İspermeçet 60 gram, balmumu 30 
gram, bademyağı 200 gram . Bundan 
maada a13ğıdaki tertip de tavsiyeye de
ğer: 

Asclbant 6 gram. 2 yumurta sarısı, 
gülsuyu 30 gram. tatlı bademyağr 30 
gram, gliserin 4 gram.) 

Bunlar evde hazırlanabilirse de uzun 
müddet dayanmazlar. 

Tırnaklar, güzel bir elin en tabii 
süsleridir. Onun için parmağın büyük 
lUğU ile mütenasip bir surette ve mun
tazam bir badem ı1eklinde kesilmeli ve 
hafif g-:it penbesi renginde olmalıdır-
lar. 

Toırnalklar 
Tırnakların dip tarafı bir ay şeklin

de olmalı ve tırnağı saran deriler de, 
tırnaktan aynlmalıdır. Tırnaklan bu 
halde muhafaza edebilmek için hemen 
her gün onlarla meşgul olmak lazımdır. 

Tırnaklan her sabah, çok sabunlu 
suda hiç olmarsa beş dakika yıkamak 
lazımdır. Yıkadıktan sonra el iy1.:e 
kurulanırken tırnaklara doğru taşan de
rileri de düzeltmelidir. Tırnak üzerin
de hiç deri kalmamalıdır . 

Zaman zaman tırnaklarda beya;ı: le
keler hasıl olur. Bunları defetmek için 
tırnakları limonla a.ğuşturmalıdır. Ba
zan tırnakların cilalarını kaybederek 
pek çirkin bir şekil aldıkları da vakidir. 
Onlara ı..:ilalannı, parlaklıklarını iade 
etmek liizımdır. Bunun için bura.da ter
tibini yazdığımız halitayı kullanmak 
pek faydalıdır: 

(Ceviz yağı 15 gram, Beyaz balmu-
mu 1 O gram, reçine 5 gram, şap 1 
gram.) 

il~ 'rrnro .Y1!ııtınc=en •son mo,Ja bir bluz. il:i ters, iki yü::: ilmikleriyle örülür. H 
rı heden için 300 1;;ram yün, 6 düğme, bir deri kemer lazımdır. 

Gözlerinizin güzelliğin i 
nasıl muhafaza 
edebillrsinlz? 

Gazlerin muhafazası, güzelliği bir· 
çok dilcat ve ihtimama muhtaçtır. Ba· 
kıtlarına güzellik vermek, gönülleri 
çekmek her kadının arzu ettiği, dlifün 
düğü bir ıeydir. 

Bunun için gözlere çok ehemmiyet 
vermek liznndır. Sabah ve akşam göz
leri yıkamalr, yıkarken kirpiklerde sür
me rimel gibi şeyler bulundurmamaya 
90n derece dikkat etmelidir. 

Aşağıdaki tavıiyelcrimizi aynen tat
bik ederseniz gözlerin hem güzelliğini, 
lıenı sıhhatini korumuı olursunuz: 

Ne yapmalı? Çok '.:igara ve içki iç
meyiniz. Allrol ve tütün bütün uzuvla
rımıza muzirdir. Hatta gözlerimize de, 

Baı ve yarım baı ağrılan ekseriyet 
le gözlerin rahatsızlığından ileri gelir. 
İyilik yapacağım .diye bilir bilmez şey
leri tavsiye edenlere kulak asmayınız. 

Doktora gitmek için yatağa düıme
ği beklemeyinir. Gözleriniz tabii halde 
değilse, yaşanyorsa, biri çift görüy~rsa

. mz, gözleriniz seyirtiyorsa, okurken 
kelimeler dans ediyor gibi geliyorsa 
hemen doktora koşunuz. 

Eğer doktor, gözlük kullanmanızı 
tavsiye ederse şıklığa halel verir diye 
kullanmamazlık etmeyiniz. Mümkün ise 
günesli havalarda renkli gözlük takı
nız. Çok faydasını görürsünüz. 

Parmaklarınızı lüzumsuz yere göz
lerinize götürıneği adet etmeyiniz. Hu
susiyle kirli iken. 

Açık havada okurken dikkat ediniz 

güneı. kitabınızm veya guetenizin ü
zerine aksetmesin. Yan karanlıkta da 
okumayıru:r:. 

Yatakta okumak iyi değildir. Şayet 
okumak mecburiyetindeyseniz yatıp u
zanmayınız, tıpkı bir koltuğa oturur 
gibi oturunuz ve öyle okuyunuz. 

Gör kapaklarrnm, kirpiklerinizi 
iyice yıkamadan yatmayınız. 

Ne yapmalı? Çalışırken ellerjniz.de
ki iş ziyaya maruz kalsın gözleriniz 
gölgede bulunsun. 

Sol taraftan gelen ziya ile okuyu
nuz yazınız. 

Mümkün olduğu kadar çok uzaklara 
bakınır. Bu, gözleri dinlendirir. 

Göz kapakları yumuşak bir havlu 
ile kurulanır, fakat şidetli basmamak 
şartiyle ... 

Eğer gözleriniz zayıf ise arasıra 

ılık veya borikeli su ile ve yahut kırmızı 
gül. papatye, mürver ve peygamber çi
çeklerini kaynatarak bunların suyu ile 
banyo yapınız. Asla sade soğuk su 
kullanmayınız ... 

Kırmızılrğa karşı işte size güzel bir 
formül: Bi karbonat dö sut 15 gram; 
Adrenaline 6 santigram; Mai mukat
tar 1 litre. Bununla gözlerinizi banyo 
e.diniz. Çok faydasını görürsünüz. 

Eğer kirpikleriniz düşüyorsa sabah 
ve akşam su tertibi tecrübe ediniz: 100 l 
gram haşlanmış çay suyu, 1 gram Sul
fatc de Quinine ... 

4 0 dakikada 
veni b ir burun! 

Güzelleştirme işlerinin ne kadar ilerlediği ve güzel· 
lik cerrahisinin büyük tekamül gösterdiği malumdur. Di
ğer basit usullerin temin edemediği güzelleştirme iş

leri mütehassıs operatörlerin eliyle temin edilmekle 
ve @zellik cerrahisi günden güne sahasını genişletmek
tedir. 

Resimde bir kadının ameliyattan evvel burnunun 
-,,,_,. 1·'- am"11yattan sonra aldığı vaziyet görlilmE'kte-~~.n.11 ~ ..... ,J 
dir. Arada gü1.ellik bakımından mevcut olan fnrk, 
"Ünhe yok ki şayanı hayret derecede biiyüktür. 
" 'Miitcbassıslar tarafından yapılmak şartiyle en ufak 
bir tehlike bile göstermiyen bu ameliyelerin gün geç-
tikçe daha ziyade tatbik sahası bulacağı muhakkaktır. 

, ......... ---- _________ ..._.., 
~ veni kostümler i 
: ............................... ·--···· ... •··········· 

CeketlCT kısacadır ve kapalı giy~. 

Etek, kalçaların .ıtında nihayet bulur, 

Ekseriyetle ilç k~eli iki güzel cep ya· 
pıtır. Ceplerin kenarlan ya iglenir ve 
ya ipek bir geritle çevrilir. 

Kollar; bileklere in<likçe hafifçe ·dar

laşır, Ereklikler düz olmakla ~raber 

kalcalara sanlır ve aşağıya doğru ge-
nişl~r. • 

Yakalar; devrik veya düz.dür. BlOz
lar, etekliklerin içindedir. 

Bu kostümler, sabah ve spor için 
Tweede, yünlü; öğleden sonra giyile-

cekler de, kodifc otoman, rnaruken ku
maşlardan yapılır. Koyu renkler, laci-

vert, tuğla rengi, koyu kahve rengi bu 
sene pek ziyade modadır. 

Resimlerimize bakınız: 

D _ ı 009 • öğleden sonra giyinmek 
için yün}:i veya dradan yapılmış güzel 
bir kostüm. 

D. 1010 - Yünlü jerseden bir spor 
kostümü. Etekliğin örıJnde ve arkasın
.da birer pli vardır. 

D. 1011 - Trikodan, veya karışık 
renkli )~:inlü kumaşlardan yapılır. Omuz 
lar, cep ağızları bir~r şeritle süslenmiş
tir. 

D. 1012 - Smokin 'biçiminde klisili 

bir kostüm. Devrik yakalı ceket çapru 
ve iki düğme ile iliklenir. 
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Atatürk Tuneelinde Asi Franko Fransa da ihtiIAI 
. .,,n· 

ElB.ziz, 17 (A.A.) - Reisicumhur A. 
tatürk, bugün saat 13 de Elaziz şehrini 
şereflendirdiler, İstasyonda vilayet ve 
belediye erkanı, C. H. P. heyetleriyle, 
4 üncü umumi müfettişlik erkanı ve 
bölge valilerinin tazimlerini kabul bu -
yuran Atztürk, selam resmi ifa eden 
askeri kıtayı teftiş ettikten sonra istas
yon bulvarını iki yakalı dolduran bin. 
lerce halkın coşkun tezahürleri ve yaşa 
varol sesleri arasında 4 üncü umumi 
müfettişlik karargahım teşrü buyrdu • 

Pertekten coşkun uğurlama tezahür. 
leri arasında ayrılan Atatürk saat 17 
de Elazize avdet buyurmuşlardır. 

Elazize ayak basmaları top atılmak 
suretiyle selamlanan Atatürk, istasyon
dan itibaren uzun bir roesaf eyi yUrü -
müşler, halkın ve mekteplilerin sevgi 
tezahürlerine iltifatla mukabele eıtmiş. 
lerdir. 

Macaristan, lsvlçre 
ve J aponya tarafın

dan tanınıyor 

E.- Ba.ştaratı ı lncide garay, uzun uzadıya La Rocque ~ V 

t 
!erce adamı vardır. Polis Paı:ia civa- dafaa, M. Tardieu'ye hücum etın1f• ..ı 

d n ıw 
nnda Reuil'de hakiki br istihkam hali- Rocque'un M. Tardieu tarafın a e 
ne konan bir villa bulmuştur. Bu villa- Lavala takdim edilememiş olduğunud;ı1 

' ~r. 

Umumi müfettişlik binasını teşrif -
lerinde riyaseti cumhur bayrağı ~ide 
edilmi' ve bu esnada halk büyük te
zahüratta bulunmutşur. 

Faris, 17 (A.A.) - Barselondan 
bildirildiğine göre, şimdi cumhuriyetçi· 
lerle teşriki mesai eden eski İspanyol 
maliye nazın Albornoz, başvekil Neg• 
rin tarafından gizli bir va.zif e ile La
haye gönderilmiştir. Bu mesele etra· 
fcnda sıkı bir ketumiyet muhafaza o
lunmaktadır. 

ltalyanın zorile ••• 

run içi silah ve mühimmat ile doldurul- M. Tardieu eliyle ta..1ısisatı mesture ., 
. ti" 

muştu. para almamış olduğunu beyan et~ış tıf· 
"Oeuvre,. gazetesi, Boulogne orma- M. de Kerillis de La Rocque u~ıııti 

nı ı..:ivarmda da bir silah ve mühimmat Tardieu'nün itham~arım kabulden~ de 
deposunun meydana çıkanldığını ha- naı mutazammın olan sözleri lehi~ ·e 
b k d. T dieU) er verme ·te ır. şehadette bulunmuştur. M. ar det 
Biribirverini kepaze ediyorlar müzaheret etm~kte olan Leon J?311 

.. 
11

• 

Faris, 17 (A.A.) - La Rocque da- ile Ybarnegarny arasında şiddetlı l1l
11 

vasının ikinci celsesi, heyecanlı bir ha- kap.lar olmuştur. , ~ı· 
va içinde cereyan etm'ştir. Yeni celse, on be§ gün sonraY"' Umumi Müfettiş Korgeneral Abdul

lah Alpdoğan, müfettişliğin mesaisi ve 
bundan sonraki çalışma planlan hakkın 
\:la Atatürke izahat arzetmiş ve yeni in. 
şaatın proje, plan ve resimlerini göster
mişlerdir. 

Resmi ve hususi binalarla, mağaza. 
lar bayraklarla süslenmiş, taklar kurul
muştur, 1ehir sevinç içinde kayn13§I • 
yor. 

Budapeşte, 18 (A.A.) - Hariciye 
nazın de Kanya, general Frar.ı;onun 
Macaristan tarafından tanınmasına mU 
tedair olarak mebusan meclisinde soru
lan bir suale tahriren verdiği cev.ıbda, 

mük\imetin daha eylül ayında general 
Frankonun Budapeştedeki mümessili 
Kont dö Bailon ile temasa geçmiş oldu 
ğunu bildirmi~tir. 

Larokist mebuslardan M. Ybarne - rakrlmıştır. 
....... ~~~~~~~~~~...!...~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

Bundan sonra Atatürk, ~iyctlerin· 
de Başvekil Bayar ve Dahiliye ve Na.. 
fıa Vekilleri, Orgeneral Kazım Urbay, 
Umum1 Müfettiş Alpdoğan ve diğer 

zevat olduğu halde Tunceline gitmiş -
lerdir. 

Diyarbakır - Irak - İran demiryo. 
lu töreninde Çetinkayanın davetlileri
ni hamil tren de Elbize gelmi~tir. 

Bu gece Halkevinde Atatürk §erefine 
müsamere verilmektedir. 

Belçikadaki 
tayyare kazası 

lsv;çrede 
Zurich, 17 (A.A.) - İsviçre ile Fran 

kist İspanya arasındaki ticaret muka
velenamesi, imza edilmiştir. 

J aponya da 

Çin .. Japon harbi .... 
Vaşington ıs (A.A.) - Şimali Dakotanın müteessir edici bir manzara. ar cıılt 

demokrat A.yD.nından M. Nye, M. Ruzveltln mektedir. Binlerce kadın '\"e ço b0' 
siyasetlni §.iddetıe tenkit etmiş ve bilhassa yanlarında paketleri, bardakta.~uıı· 
Brüksel konferansının netayicini muahaze şanırcasına yağan yağmurun a. ıır 
eylemiştir. da büyük bir izdiham halinde ça~uıı 

1nfirad polillkası taraftarları, Şikago nut. da oturmaktadır. Birçokları, ~I~ 
kundanberi beynelmi:eı mesai birliğin! ko. akşamdanberl buradadırlar. J!Jl'.lış• 
la.ylaştırmak lçln idarenin bitaraflık kanu. nehri geçmeye muvaffak oıanıa dO' 
nunda bir tadil tekliflnda bulunmak tasav. }ardır. Zira, bütUn vapurlar, dOP 
vurunda oldugu intlbarnm hasıl olmuş bulun ludur . 
duğunu iddia etmektedirler. Eğer bu doğru Takviye kıtaları r 
ise M. Ruzvelt, amansız bir mücadeleye doğ. Şanghay l 7 (A.A.) - şangb:tı 

Yolda Murat suyu üzerindeki eski 
köprüden geçilerC'k, eski Pertek kalesi
nin bulunduğu saha önünden Hozat 
tieresi üzerinde inşa edilmiş olan beton 
köprüye gidilmiş ve Türk tekniğinin 
yüksek bir eseri olan bu köprünün kor 
delası bizzat Atatürk tarafından kesil.. 
mek suretiyle küşat resmi icra edilmiş· 
tir. 

. 11 kişinin ölümile neticelendi 

Facia hakkında 
talsllAt veriliyor 

BrUksel, 17 (A. A.) - 11 kişinin 
ölüm.tiyle neticelenen Ostende civarın
daki tayyare kazası hakkında ıu ma
lfunat verilmektedir: 

Tokyo, ıs (A.A.) - Asahi gazete
si, nazırların M. Mirotanm general 
Franko hükumetinin tanınması için yap 
nuş olduğu teklifi tasvip etmiş oldukta 
nnı haber vermektedir. 

ru gitmektedir. mıntalcasına. Japon takviye kıta}Cll' 
Japonlar ue imtiyaz mmtakaları gelmiştir. Yalnız Şanghay mınt~erl 

Tokyo 18 ((A.A.) - Hariciye nezareti sında şimdi 200 bin Japon a.a 

Bu köprünün eski adı Soyungeç ve 
Sungeç olduğu hakkmtla kendilerine 
vaki olan mamzat üzerine, Atatürk di
limize telaffuz itibariyle ,en kolay şekli 
olan Singeç edı verilmseini tensip et • 
mişlerdri. 

Sigorta primleri 
Lo,ndra, 18 (A.A.) - Deniz r.akli

yatında harp tehlikelerine karşı sigorta 
Primleri, mahsus surette indirilmiştir. 
Akdeniz mıntakası için sigorta haddi 
yüz İngiliz lirası için 7 şilin 6 peniden 
S şiline, Şanghay için de gene yı;.iz 

İngiliz lirası için 20 §ilinden 5 şiline 
indirilmiştir. 

Buradan avdette M'urat suyu üzerln
fde kurulmakta olan ve yüz metre tulün 
de tek bir kemer üstüne istinat ettiril
mek suretiyle yüksek bir kıymeti haiz 
bulunan yeni Pertek köprüsünün !ba.. 
şına gidilmiştir. Atatürk, köprilnün 
fenni, mali ve iktrsadi balomlarm _ 
dan kıymet ve ehe~eti hakkında 

mütehassıslar tarafından verilen ma -
lumatr dinledikten sonra Pertek kaza 
merkezini teşrif buyurmu_şlardır. 

Üç motörlU Belçika Junker tayyare· 
si Brüksel ve Londraya gitmek Uzere 
Frankfurttan hareket etmiş ve hava 
çok fena olduğundan Brükselde dur
mıyarak Ostendde yere inmesi karar·. 
laştırılmıştır. 

Kesif bir sis tabakası içinde ta.yya· 
re alçalırken pilot birdenbire kll.l'ŞI· 

smda. kibrit fabrikasının bacasını gör 
mUş ve seri bir viraj yapmak iste
mişse de bacaya çok yaklaşmış bu· 
lunduğundan manevrasında muvaffak 
olamamış ve anatlardan biri baca~ 
çarpmıştır. Bu çaryan kısım fabrika
nın içine düşerken, diğer kısım da alt
mış metre uzağa fırlıyara.k yerde par 
çalanıyordu. Akabinde de bir iştial 

olmuş ve tayyare alevler içinde y:m -
mağa. başlamıştır. 

lngiltere-Alman
ya müzakereleri 

Kasaba, methalinden Halkevine ka _ 
dar giden yol üzerinde A~türkün ku -
>dumuna intizar eden büyük bir kalaba
lrk, Yüce Önderi candan gelen teza • 
hürlede alkışlamı§lardır. 

Kasaba methalinden itibaren yürU. 
yerek gelen Atatürk, minimini mektep 
çocuklarının önünde durarak bunlarla 
ayn ayrı konuşmuş ve içlerinden bazı
Jannm yüzünde sivrisinek ısırmasmdan 
hasıl olan çıban hakkında kaza dokto • 
rundan izahat alatıalk bunun sebebi ve 
tedavisi iizeriılde esaslı tetkikat yapıl
masını emir buyurmuşlardır. 

Atatürk Pertek Ha1kevini ve salonu
nu gezmişler, kütüpane ve sahnesiyle. 
Oiğer tesisatını çok beğenmişlerdir. 

Aşık bakkal 
Sevdiği e vli kadını 

ikinci defa yaraladı 
Dün saat on üçte Ortaköyde bir ya-

ralama. vakası olmuştur. · 
Ortaköyde Salkmı sokağında bak

ltallık eden altmış yaşında Hüseyin, 
geçen sene ayni semtte oturan yirmi 
altı yaşında Fatma isminde bir kadı
na !şık olmuştur. Fatma Numan is
minde bir tütün işçisi ile evlidir. 

Hüseyin' Fatmaya kendisini sevdiği 
nl, kocasından ayrılıp kendisine var-

Fabrikada çalışan kadın erkek iş
çiler yolcuları kurtarmağa koşmuşlar
sa da ateşten tayyareye yaklaşama • 
mışlardır. Nihayet itfaiye ateşi sön
dllrdilğü vakit bir demir külçesi ve 
bunların arasında da kömUr haline gel 
miş 11 ceset bulunmuştur. 

Matem eJbiselerHe düğün 
Londra, 17 (A. A.) - Kral, dün bir 

tayyare kazasında kardeşi ölmüş olan 
yeni Hesse GrandükUne derin sempa· 
tilerini mübeyyin bir messaj gönder
miştir. 

Grandük, bu sabah samimi da,·etli· 
lerin huzuru ile Sir Auckland Geddes
in kızı Margörit ile evlenmiştir. Mik· 
tarı pek az olan davetliler ara~:nda 
dük ve düşes prens Paul ve B. Rib
bentrop bulunuyordu. 

Evvela geçen ay yapılması taııav -
vur edilmiş olan fadivac;, grandiikün 
babası Ludvig'in ölümü üzerine tPhir 
edilmişti. Evlenen genç kadın ile bü
tün davetliler, bu sabah büyük ma • 
tem elbiseleri giymiş bulunuyorl::ırdı. 

Romanyada 
kab:ne kuruldu 

masını teklif etmi§tir. Fatma red ce- Dlr Baştara.!ı 1 incide 
vabı V:~rince kadını kurşunla yal'n!a- Eski endüstri ve ticaret nazm Valle:ı: 
nuştır. Pop, yeni kabinede devLet Bak.anıdır. 

Bir müddet hastanede tedavi edilen Hariciye nezaretinde, eski kabinede ol. 
Fatma çıkınca HUseyinin aleyhine bir lduğu gibi gene Antonesco bulunmakta
dava açmıştır. Ağlrcezada devam edi- dır. ]organın riyasetindeki Nasyonal 
len muhakemenin son safhalarından - Demokrat partisi genel sekreteri 
kendisinin cezalandırılacağını anhyan Dr. Topa iş si,.1si müsteşarlığına tayin 
Hüseyin, bir rn.Uddet evvel Fatrnanın olunmuşutr. 

yolunu kesmi~, davasından vazgeçme- Başvekil Tataresco, gazetecilere be-
sini tekli..f etmiştir. yanatında Jorgan:n riyaset:ndeki Nas. 

Fatma. ilıtiyarm ölümle tehdidine yonal - Demokrat grubu ile bir "hü
rağmen davadan vazgeçmeyince Hü • kumet anlaşması,, ve Vaida Voevodenin 
seyin kadını üldünniye karar vernılş • siyasetindeki "R~ımen cephesi,, ile de 
tir. Hüseyin, dün S!!at t'>n üç~ Fat- bir, seçim anlaşması yapmış olduğunu 
marun cvi!le gitmiş, elinde mangalla bildirmiştir. Başvekilin tasrill ~ylediği -
bahçeye çıkm:ıl:ta ot:ın k:ıdmm iirerl- ne g~r~ bu anlaşmakla her parti kendi vazi 
;ıe iki el nt<-§ edereok g3~tinı!en ~·:ıra- yetınt muhafaxa etmekte ve programın
ı c:t'&T Fatnıa. hastaneye kaldıııl • dan bir ~ey feda etmemektedir, Zira, 
-~ .. ' · • anlaıma, sırf ıseçim için yapılmıştır. 
mjı1..,.., 

..... Başta.rafı 1 incide 
fa.x:, yarın akşam trenle Berchtesgadene 
hareket edecektir. Bu seyahatte Lord 
Halifax'a, Almanya har);iye nazın 

von Neurath refakat edecektir. Hitler 
- Halüax mülakatı, muhtemel olarak 
ouma gün:i öğleden sonra vukua gelen 
cek ve Lord Halifax daha o akşam Ber 
line dönecektir. 

Diğer taraftan teyit olunduğun::ı gö
re, Lord Ilalifax, bugün öğle yemeğini 
von Neurath'ın hususi ikametgahında 

Alman hariciye nazırının · misafiri ola
rak yemiştir. 

Yann, Lord Halifax yeniden bey· 
nelmilel av sergisini gezecektir. Sanıl 
.dığına göre, öğleden sonra general Gö
ringin misafiri olarak mumaileyhin Ber 
lin civarında Schorpaheidedeki karin
hall malikanesine gidecektir. 

İyi haber alan İtalyan mahafi!i, !tal 
yan hükumetin~n Lord Halifax'ın ziya
retinden Alman hükfimeti tarafından 
haberdar tutulmakta olduğunu te?arüz 
ettirmektedir. 

"Zorbalık devri geçti,, 
Berlin;17 (A. A.) - "Völkscher 

Beob~~ter'' gazetesi,bugün Berline ge 
len Lord Halifax'm bu ziyareti hakkın
da diyor ki: 

"İngiliz - Alman münasebetlerinin 
bozulmasına iki mühim amil vardır. 
bunlardan biri ideoloji cephe diğeri de 
nasyonal oosyalist Almaf!yarun harici 
siyasetinin muvazene tezini bozacağı 
endişesidir. Önümüzdeki &':inlerde yapı 
lacak müzakerelerden kati bir hal tar
zı ve hatta herhangi bir tebliğ neşri
n:n çıkması beklenemez. Bunlar AlmLlll 
ve İngiliz noktoıi naz:ırlarının vuzuh bul 
masına yardr:n edeceklerdir . ., 

tngiliz,er ilmits·z 
Londra, 17 (A. A.) - "Daily Tele

graph,, lngilterenin Hitler - Halifaks 
mülak:ıtmdan ı:ıimdilik müspet bir ne
tice l:eklemediğini kaydccliyor. 

"D;ıily Hcrald,. diyor ki: "İngiliz 
milleti sulh istiyor. Bu ise, Aln:.ınya 
ile anla::ıma olmadan ka.bil değ;Jdir. 
Halbuki-Alma~ siyasetinin sulhı;ülü -
ğünden r.::ıkadar Bliphe else!c yeridir.,, 

Deniz okulun u n 
162 n c i yı lı 

Deniz Harp okulunun 162 ınci yıl 
dönümü bu sabah büyük merasimle kut
lulanmıştır. 

Davetliler bu sabah dokuzda Heyb;:li 
atfaya gitmişlerdir. 

namına söz söylemeğe salA.hiyettar bir zat, tahaşşüt etmiş bulunmakadır. 
Japon ordusunun Şanghaydakl beynelrnllel 800 bin 2 ayiat ! J) 

imtiyazlı mmtalraları işgal tasavvurunda ol. şo'fıl 
duğunu tekzip ve Japonyanm Nankin hU. Şanghay l 7 (A.A.) - San bCıef 
kümetlnin sukutu ballnde tabaddUs edecek şarkında çok şiddetli muhare 111ııı 
vaziyete karşı koymak Uzerc icap eden ted. ~l~~~~~~~~Üş~:~~n~o~ıfriıya~~~~~rr9: 
birleri a.lmağa &.made olduğunu llAve etmi;ı. Çin ölüleri yüzünden taahhllre uğ 111' 
tir. dığını bildiriyorlar. Çinliler I{~ırl 
Brüksel konferansı dağılıyor sandan çekilirken harp yerinde tır• 

Nevyork 18 (A.A.) - BrUl<seı konferansı_ general olmak üzere beş bin ölU 
nın istikbali hakkında. mutalealar serdeden rakmışlardır.. 

91
, 

Nevyork Timesin Va~ington muhabiri, lton. Beynelmilel kızılhaç delegesl·t!ltl 
!eransm reıımı raporlarına nazaran ve Ame. bay Vattcville Çin ordusunun LJ sil' 
rlka. ile ala.kadar diğer devletlerin slya.seU cephelerde muhasamatın başınd ti 
hesaba. katılmak suretıle konferansın pazar. hDlııı.e 

beri ölü ve yaralı olarak ta ·JB' 
tesi gUnU tatil veya tehir edilmesine intizar 800 bin asker kaybettiğini sll~ 
edilebileceğini yazmaktadır. Ancak vaziye. 
tin tamamile deg-lşmesi hali, mUstesnadxr. miştir. 

Fransa tehdit edilmemiş Rical balları kesildi ıı 
Tokyo 17 (A.A.) - Sal!hiyettar mahiifll Pekin :7 (A.A.) - HopeinlD. c~tı 

ecnebi. bir memba.dan gelen ve Japonyanın bunda, Japon kıtaları, Lints1rı~1)' 
Fransa.ya bir uıtımatom vererek Hindi Çini yirmi beş kilometre şimali ga:blS pt• 
yolile Çine sllA.b. gönderilmesine nihayet ver. de kA.in mühim bir Çin mcvklı zıı ıır· 
mesinl l.htar etmiş ve a.k.s1 takdirde Halnan etmişler ve bu suretle Japonlar~ rt• 
adasının işgal edileceği tehdidinde bulun. kn.dan ·vurmak istiyen Çin kıta ıı. 
muş olduğunu te1<zip etmektedir. nm rlcat hattmı kesmişlerdir,:_.../ 

Aynr maha!ll, cyli\l başlangıcında cenubl Flllstlnde Pete lerl0 
Çlnde tesis edilmiş olan bahri e.blokanın ko. y 
nulması tarihinde Japon Hariciye nazırmm b b 
Fransız sefirine Japonyanm Hainan adasını 0) 0 8 re e tı 
işgal etmek tasavvurunda olmadığını bildir. Kudüs, 17 (A.A.) - Hudut ltrtAl:v 
mlş olduğunu beyan eylemektedir. hava kuvvetlerinin de iştirakiyle Sa , 

Nan kin tahliye edi liyor da dağlarında 30 kişilik bir_ ~ra~. çe;: 
şanghay 17 (A.A.) - Royter mu- sini takip ettnİ.§ ve yapılan ıki rnusa ., 

hablri bildiriyor: mede bunlardan ikisini öldürmüş ve bl•İ 
Nankinin tahliyesine büytilc bir t ·ı· 5ıce• rini ele geı-irmiştir. Bir ngı ıı; a 

faaliyetle devam olunmaktadır. :ı: 
Muhtemel olarak bütün memurlar, yaralanmıştır. _/ 
cumaya kadar htikunıet merkezini ı r• 
terketmiş olacaklardır. Nankinde Ze hirli gaz kurs a 
harekfı.tl idare etmek üzere yalnız hl rbuıau k se ne sil rece~ 
askeri liderler kalacaktır. Y J 

Mühiın miktarda sivil halk da, Şimdiye kal:lar zehirli gaz kursları~1'i 
şehri tahliye etmek istemekte ve 4100 aile kaydolmuştur. Bunlar, 

1 

bunun için nakliye vasıtaları bek- hafta içind~ altı ders göreceklerdir. so~ 
lenmektedlr. ra, ikinci grup için davetiyeler gönder 

Nehrin sahilleri, cidden ins::ı.nı . . 0 ae 

Cç taraflı 
i ttifak 

Ber linde bir komita 
teşl<il edlllyor 

Roma: 17 (A. A.} - Halıhazır
da. ltalya ile Japonya arasında ko
münizm aleyhinde akdedllmjş olan 
itilafa merbut protokolun derpiş et 
mekte olduğu daimi komiteyi tesis 
etmek üzere görüşmeler yapılmak
tadır .. 

Almanya ile Japonya arasınla 
itiH't rnaınenin imzasr srrasında lkin 
citeşrln 1!)36 da tanzim edilmiş o
ln.n bu protolcol. şimdiye kadar tat
bik edilmemişti.. 

İtalyanın bu pprotokol ile giri
şilmiş teahbüdü tecdit eden imzası, 
ona daha müsbet bir aktüalite mah1 
yeti vermektedir. 

Yon Ribbentropun merkezi Ber
linde olacak olan bu komitenin ba
şına. getirileceği muhakkak addedil 
mektedlr. 

Bu organizmln ne suretle te
şekkül edeceği, sarih vezalfin ve iş 
lcmest ~artlarının ne olacağı henüz 
tedkilc edilmektedir. 

Merkezi Berlinde bulunacak o
lan daimt komite haricinde Romada 
diğer bir lrnmito ihdas edilmesi muh 
temeldir. 

lecektir. Bu suretle bir bu~uk ytl 1çı . i 
. ik. 1'1f 

!stanbulda her evden hır v.eya ı. ··1'• 

zehirli g'lZlardan korunma çarelerin1 0 " 

renmiş olacaktır. 
d' ıe Yakında vali, vali muavini, bele ı)j• 

reis muavinler~ şube müdürleri, ve 

mirl:r iç:O ayn bir kurs açılacal<tl'' 
Kursta yüksek tedrisat yapılac~ 

15 seneden eski 
getnller alınmıyacO! 

Alınacak gemilerin 15 seneden e~tıi 
olmaması takarrur etmiştir. Yalnız, 1 

yıl içinde alınao;l:lar için bir esas. j(~ 
nulmuştur. Bu esasa göre gemile 

22 yaşmı geçmemeleri lazımdır. 1916 ~ 
1920 yıllarında yapılan gemiler de 

1 

. ,ı· 
lınmıyacaktır. Bundan başka, geınl ,....-

tanlar İngiliz ve Alman tasnif mu&: 
!erinin verecekleri ~1'hadetnameleri i 
raz etmeğe mecbur tutulacaklard/ 

HA. l~l ~ :. ~, 
'/ll 

lstanbnlun en çok satılan hakı 
akşam gazetesidir. İlô.nfar1" 1 

HABER'e verenler kar ederle.f· 
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Milyarlara malolan 
Cehennemi 

yarış! 

k\ -.~ 

cı~~Unızme karşı b i r leşen Uç b ü yUk devletin emri altın
ı 1 milyo n tonilatoluk b ir h a rp donanması bulunuyor 

Va~ali'i1 : Sadık Duman 

11 

Londrada güpegün
düz soygunculuk! 

3 maskeli haydut zengin bir kadının 
20 b in lngiliz lirası kıymetindeki 

mücevherat,nı çaldı 
Londranm zenginlerle meskun 

"Park Lane" mahallesinde pek mü
him bir hırsızlık olmu._stur. Yüz..eri 
maskeli üç meçhul sahıs sabahın $aat 
sekizinde Misis "Heşlet Rayt" adında 
zengin bir kadının apartmıanına gir
mişler ve tabanca ile tehdit etmek su
retiyle kasayı açtırarak içinden kıy
meti 20.000 ingiliz lirasına baliğ olan 
mücevheratı alıp savuşmuşlardır. 

Vak'a şöyle olmuştur: 
Sabahleyin, apartımanm sekizinci 

katını işgal etmekte olan Misis Heş
let Raytin kapısı çalınmıştır. Kapıyı 

açan oda hizmetçisi, karşısında elle
rinde revolverle üç adam görmüştür. 
Yüzlerinin gözlerinden aşağı kısmı 

mendille bağlı olan bu üç meçhul şa
hıs, kızın kapıyı kapatmasına mey -
dan vermeden hemen içeri girmişler 
ve kıza ses çıkarmamasını söylemiş
lerdir. Üzerine çevrilmiş üç revolve
rin korkusu ile ne yapacağını şaş:ran 
hizmetçi bir odaya götürülmüş, ve ya 
ta.k çarşafı ile bir iskemleye kıskıv
rak bağlanmıştır. Hırsızlar ağzım da 
tıkamak istemişlerse de genç kız yal
varmış, bağırmıyacağma söz vermiş 
ve böylelikle ağzı tıkanmıştır. Hırsız
lardan biri hizmetçi kIZI beklerken di
ğer ikisi de içerden kilitli olan mada
mın. yatak odası kapısını zorlıyarak 

kırmışlardır. Heyecanla yatağından 
fırlıyan madama evvela ''apartıman 

yanıyor! sizi kurtarmıya geldik.,, de
mişler, istimdadına meydan verme
mişler, sonra tabancalarını çevir.:ırek 

derhal mücevherlerini ve paralarını 
kendilerine teslim etmesini emretmiş . 
!erdir. Neye uğradığını şaşıran kadın. 
cağız alelacele rob dö şambrmı giy -
miş, kasayı açarak içindekileri teslim 
etmiştir. Bunun üzerine madam da i
kinci bir yatak çarşafiyle bağlanmış
tır. Ma.amafih hırsızlar madamı daha 
itinalı ve gevşek bağlamışlardır. Son
ra hizmetçi km da getirip madamır 
yatağının üzerine oturtmuşlar ve: 

... - ~pıda bir nöbetçi brrakıyonız, 
eger ıçerde uf ak bir patırtr işitirsr· 
girip sizin ikinizi de vuracaktır. 

Tehdidiyle savuşup gitmişlerdir. 
Madam ve hizmetçi bu tehdidiu 

donanmaya teslim ek:lilecektir. 

Japonyada 
Japonya diğer büyük devletlerden 

farklı bir tarzda çalışmaktadır. Bir ke. 
re, hiç kimse Japonyanm deniz proğra

mı hakkında kat'i bir malumat aldığını 
iddia edemez. Malum olan şundan iba
rettir: 

Dört eski ıdiretnot baştan başa tamir 
edilmiş ve yenileştirilmiştir. 

Japon tezgahlarında çok sür'atli 
muhripler, denizaltı gemileTi ve uçak 
gemileri yapılmakta olduğu ise ancak 
kcstirilmektc ve samlmaktadır. Bun. 
lardan başka Japonyamn da iki yeni 
dretnot yaptıracağı, yahut yapmakta 
olduğu rivayeti dola§IYor. 

Almanya ve ltalya 
Faşist İtalya ile Nazi Almanyada ise 

donanmalar, baş döndürücü bir sür'atle 
knvvetlendiriimektedir. İngiltere ile 
yaptığı mukıavele mucibince Almanya 
ancak İngiliz deniz üstü donanmasının 
yüzde 3.S i ve İngiliz denizaltılarının 
yüzde 45 i derecesinde gemi yaptırmağı 
kabul etmiş bulunmaktadır. Diğer bü -
tün siyasi ve askeri taahhütlerden ken
ıdisini nasıl kurtardığını gördüğümüz 

Almanya, bu taahhüde riayet edecek 
midir? 

Bu taahhüt Nazi Almanyanm imza • 
srm taşıdığı için Hitlerin bunu Versay 
muahedesi gibi fazla düşünmeğe lü.zum 
görmeden yırtacağını sanmak mümkün 
değildir. Zaten İngiliz donanmasının 

h er gün artmakta olması Almanyaya 
d:ı daha fazla gemi yaptırmak hakkını 
kendili~inlden bahşetmektedir. Bu gi -
dişle Almanyanın bir kaç yıl sonra 
Fransız donanmasiyle ayni •yarda bir 
donanmaya sahip olacağı tahmin edile
bnir. 

Fransız donanmasının bir çok gemL 
leri ya~Iarmı doldurmak üzere bulunu
yor. Fransa o zamana kadar bunların 
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korkusuyla bir müddet yerelrinden kı~ 
mıldıyamaınışla.rdı:r. Aradan bir hayli 
zaman geçtikten sonra. madam zaten 
g:evşek olan bağlarını çözerek hemen 
telefona sarılınrş ve polisi vakada.n 
haberdar etmiştir. 

Madam ve hizmetçi kız bu üç ı;ali
sm gayet iyi giyinmiş insanlar oJdu
ğunu söylemektedirler. Çalman mücev 
heratm en mühimleri şunlardır: 

4500 ingiliz lirası kıymetinde üç di:'° 
zi inci gerdanlık, 1950 ingiliz lirası 
kıymetinde bir elmas bilezik, ort~Pm-

da beş bUyük taşı olan 11000 in~Hiz 
liralrk bir elmas bilezik, inci şeklin~ 

de iki elmas büyük taşı olan 1500 in
giliz lira.sı kıymetinde bir yüzük. ya
kut ve elmasla işlenmiş 1050 ingiliz 
lirası kıymetinde bir broş, tek taşlr 
1000 ingiliz lirası kıymetinde bir pır
lanta. yüzilk. 

Mücevherlerin sigortalı bulunduğu 

şirket, hırsızların bulunmasına yHdı

mı olacak malUnıatı veren kimrnye 
2000- ingiliz lirası mükafat vaadet -
miştir. İngiliz polisleri şimdi bu mu -
ammanın halliyle meşguldür. 

yerini yeni gemiler:e doldurabilecek 
midir? 

;Bu memleketin içinde bunaldığı bütçe 
müvazenesizliği yüzünden donanmasrna 

pek fazla bir yeni tahsisat verebile
ceği sandamıyacağına göre salahiyettar 

teknisiyenler, 1942 yJlmda Fransız h arp 
donanmasının ancak 456.000 ton tuta • 

bileceğini tahmin edebiliyorlar. Mev • 
cut proğranuna ve çalışma tarzlarına 

bakarak Almanyanm da ayni tarihte 
420.000 tonluk ve yepyeni gemilerden 

mürekkep bir harp donanması kazanmış 
olacağı tahmin ediliyor. Eğer iki taraf 

inşaatx bugünkü şekilde devam ederse, 
o tarihte ağır Alman filosunun. ağır 

Fransız filosundan •daha kuvvetli olaca 
ğr da iddia edilobilir. 

1942 de Alman filosu şu gemilerden 
mürekkep olacaktır: 

Beheri 26.000 tonluk Ltı:i Z?rhlı, 

Beheri 35.000 tonluk iki zırhlı, 

Beheri 10.000 tonluk üç kruvazör 
(CCp gemisi), 

Beheri 19,250 tonlı.ık iki u~ak gemisi, 
Beheri 10.000 ile 6000 ton arasında 11 
yeni kruvazör, 

40 muhrip ve torpido, 
2 50 - 7 50 tonluk denizaltılar (bun

ların tonajı, İngiliz denizaltı fuosunun 
yüzde kırkına muadil olacaktır.) 

Devletlerin ·deniz silahlanma faaliyet. 
leri hakkındaki te1:kiklerimize bir başk;ı 
yazıdıa devam edeceğiz. 

Sadık DUMAN 
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Ç©~l.Ul!k ltiı©lft©l~D 
Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 
30 Birinclteşrin tarihli bil:ncccın!Zln ha.ili 

(Cumh'Jrlyet) ldl. 

BiR P~RGEL TAKiMi KAZANAN 
Birinci: LUtfi ôzgln EmirgA.n ortaokul 1(7 

BlR ELEKTRİK FENERi 
KAZANAN 

İkinci: Nimet çengelköy kulell caddesi 77 
numara 

BiR iPEKLi MENDiL KAZANAN 
üçUncU: Şilkrü Güleç Mardin Gazi p~e. llk 

okul aon sınıf talebesinden. 

KALEM MAHFAZASI KAZANAN 
1 - Rıza Uzuun Yusuf 2 - MUzebher ÜL 

kUdu 3 - Feyziye Sirkeci ( - Tnh.lr Moda 
:ı - Zehra J{aragUınrllk 6 - Ne!i.se Alem. 
dar 7 Sedat Gllrgeç Aksaray 8 - Kadriye 
KürkçU Cumhuriyet kız li!ıesl 9 - Bclıfce 

Kenıal Fatih 10 - S. BU:Qr Edirnekapı Er. 
cllmcnd Beyoğlu kaymakamlığı b3.§ kl.Ubl H. 
Tek'noğtu. 

BİRER TUVALET SABUNU 
KAZANANLAR 

11 - Ay&el Edlrneka.pı 12 - Ergun BillQr 
çe.We& 13 - llü:Jde Kastmpap. 14 - Ad. 
nan Akadur Bahçekapı 14 - KlmUran Ak. 
ten Kasımp&.§a 16 - Nureddin Ekren sanat. 
lar okulu 17 - Mümine çıralı Şehremini 
18 -Nuredcli.ıı Vefa llsc.sl 19 - Necmcddln 
SU!eymanJyc 20 - Nureddin Yurdda, Vefa 
KA.tipçelebi 21 - Necmeddln Vefa Kltfp 
çelebi 22~ Yurdagill çevik Sirkeci 23 - Ya. 
§ar Gelcnbe\1 orta okulu 24 - Nuriye Ka... 

ragilmrUk 2:5 - Halline EEdlrnekapı 

BlRER DEFTER KAZANANLAR' 
26 - Talıı.t Beyoğlu 27 - M. eZki Sar. 

maşık 28 - Saltı.haddin User Kadlrga 29 -
Mardlros İstanbul liııesi 30 - 13. ça.ğlı Sa.mat 
ya 31 - HaJOk Tatacağası bostancı 32 -
Gönen Mecidiyeköy 33 - Fuat özdemir 54 
Uncu ilk okul 34 - Refik 17 inci ilk okul 
35 - S:ıiın Barlas Taksim 36 - Şevki 813 
tramvay §lrketi 37 - F. lılukaddea Fatih 
38 - Cahft Pertcvniyal llaesi 39 - Mehmet 
Ayvan.'!B.ray 40 - Hamdi Beyazıt 41 - Al. 
fra kulcdlbl 42 - Sedad Erselçuk Fatih. 
4ô - Tevfik 5 inci okul (7 - ismet Sevim 
Galatasaray lisesi 48 - Fethi TOtenyurd Ka. 
111mpaJa 49 - A. F. Kutsal Fatih lSO - Jle. 
cldiyeköy Enver 

\IIOREKKEP KAZANANLAR 
31 - Umran kurallı Aksaray~ - Nerl.. 

xnan ta?lamba 53 - Bahaeddin Soydanbay 
35 inci okul M - Süreyya çarramba 65 -
Naciy~ Yüceşen Topkııpı 56 - Mehmet ince 
Beylerboyi ~- - HüımU Akalm ticaret lisesi 
58 - Handan llhaıı Selçuk Jru: enıtttQsU 

59 - Müberra tatarı bul kız lisesi 60 - Adil 
Giray LUJeburgıı= 63 - Sevlnı l{UçUk Lln.. 
ga 64 - Cahlde özkan 65 - SUreyya Kara... 
ma.n Bolu ortaokul 66 - Mehmet Şahin An. 
kara ceza evi 67 - ,Ahmet yazıcıgtl Aksaray 
68 - Muammer Sağnak Sirkeci 69 - Fik.. 
ret Özalp Maraş 70 - Şefika Kaamıpa,a 
71 Şadi Agun Aşıkpa!ja 72 - Eşber Göktepe 
F eyzi paşa caddesi 73 - Nurten Bakırköy 
74 - Erol !ıtanbul 7~ - Beyman özbcrk 
İbrahim GU!senen Maçka palas kapıcım 

CAM UÇLU YAZI KALEMt 
KAZNANLAR 

76 - Özlntarı Tepcbaıx 77 - HalQk Kuz 
~uncuk tufan ııokalt 78 - Hascne kare. Bey 
lerbey 79 - Oktan Turga Kemal paşa cad.. 
de:al 880 - Etilin pilil§ck Bakrrköy 81 - Or
han !Jıta.nbul birinci vakıf .han 82 - Firdevıı 
biter KaragUmrUk 83 - Necla. Ar& kUçUk. 
pQ§a 84 - Hayron GUn.sor Sultnnıı.hmet 

85 - Acı.badem J{&dzköy 86 - Recep Vefa 
erkek lisesi 87 - P..ifat vefa lisesi 88 - Nec 
det kaptanoğlu 29 WlCU ilk okulBeyoğlu 

89 - Nuri Evirgen Bahçekapı 90 - Sah& 
Meray Cataıoğlu 91 - Sevim TUzer çatal. 
ca 92 - Edip Sıraselviler 93 - Hüseyin 
Santıroflu Kadıköy 94 4- Mualla. B. •• tık 
okul 9!5 - Binnaz kandilll eetüııtU 96 - Hak 
kı Şehremini 97 - Kadri ÖzUner Şehreminf 
98 - Necla. Kansu Bakırköy- 99 - S. VU. 
zen mensucat fabrikası 100 - Erkan G. B. 
lfsesl 101 - Seniha. ka orta. okul 102 -
Mahmure Arat Beyoğlu 103 - Gilzln Akay 
Tophane 104 - .Muza.tter Onerkul 105 -
Kum.kapı Seyfeddin 106 - HayrUnnla& Dik.. 
olçay Kadlrga 107 - Seyfeddin KüçUk Aya. 
ıotya 108 - A. Burhan çar§lkapı 100 -
Sadık Atalay Kadfrga 110 - Mükerrem 
Sirkeci. 

KALEM KAZANANLAR 
lll -Talip .AkV'al Maçkapalas apartmıanı 

112 - Mahmut Skl:eclde bUyUk istiklA.l ote 
il yanmda 103 - Vahe Azad 104 - TUran 
Gcnçay Eyüp orc..:ı okul lO!S - Erol Heybeli 
ada l!kokul 116 - Gavsi Aktuıt 52 incl Hk 
okul 360 ıı 7 - Kadriye Kandilli kız lisesi 
118 - lbrahlm Ezer 12 Jnct ilk mektep 
119 - Cevdet 54 UncU okul 120 - Rıdvan 

63 Uncu okul 121 - Hale Edip Şehrem!.ni 
122 - Many01J 27 Jncl ilkokul 123 .M. Kemııl 

İstanbul erkek liııest 12' - Nerzin Tjğur 

Aksaray ı2:s - Nejad YeniYçert 12 lncl ilk 
okul 213 126 - Re • .!;; Bengi vefa Hscsl 287 
1~7 - Mehmet SelAıni vefa erkek lisesi 97 
129 - ömer Eratın Emin6nU dervl.§ler sokak 
15 lSO - Orha.n Uysal Fatih Çfll11&mba 131 
- S. Hakla Pertevn1;Yal ll.sesi 81 132 - Bur 
ban Beşik~ 18 lnci okul 599 133 - Semi. 
ha FaUha çelebi stlleyman sokak 20 13' -
Suad Orkut has fırın mahallesi 22 135 -
Zcnnure kumral tnönU llsesl 256 136 - M. 
MUJga.n Kocamuııtafa paşa 137 - GUJ!lınser 

Erkaltan Saraçbanebaşı 5 138 - Tevfik 
Kara.can Ka!!!mpqa. 139 - Bahaeddin Bay. 
raktar Fatih orta okul 215 HO - A:ı-ten 

Bağlarbaşı 1:5 1414 - Abdullah arslancan 
Şehremini 142 - k. ç. 20 Maçka 143 - Mu. 
azzez GUJen Davudpaşa tramvay caddesi 14( 

- Şadiye MevlAnekapı 145 - MUjgft.n Altın 
İstanbul ktZ lisesi 146 - Mahl İstanbul er. 
l>ek lJJıesl 147 - Necati pangaltr lt8 - Ce. 
mU Cansever tıp fakUJteaf 1325 149 - H. 
namyanoğlu tarlaba_şı TUran caddeal 75 
150 - Perihan altmeı fener 151 - Nadide 
yıldn DU~e 152 - :A.. Zekf vefa Usesl 893 
1153 - Stı.u.n Beyoğlu orta okul 154 - İrfan 
Yüksel kadıkiSy altı yol a..~ 147 155 - Az. 
ra Vildan Ankara poat.a umum mUdQrlUğUn 
de Niyazi kızı 156 - Feriha altın yedlkule 
imrahor caddesi L'i7 ŞUkran karakurwn so. 
kak 6.( 158 - A. Şevki Şehreminf 159 -
BUlend Varol lnhlsarıe.r 160 - Ferdane Es. 
klJehlr 161 - Enıııı balkan Sa!ihp~a cad. 
deaf 76 - 167 - Kamın San.gttzel caddesi 
168 - tsmail pertevnlyal llseal. 169 - Sel!m 
çetlnoğ"lu 12 inci ilk okul 170 - Sabri J{a. 
bataş llseal 1177 171 - Asuman Nedim Ak 
kuZu Beyoğlu 172 - G. çaylak Bakırköy 

yeni mah&lle 173 - Eliz Leda kızlar kolej!. 

Donanma 
piyangosunda 
ikramiye ve amorti 
kazananların listesi 

Donanına Cemiyeti ikramiyeli tah
vilatı piyangosunun 15 - 11 • 1937 
günü yapılan 65 inci keşirlesinde ikra· 
miye ve amorti isabet eden taln·il nu
maraları funlardır: 

Kt?§idede iıf a ol.unan tertip numa-
raları: 

14·18 
4291 
8445 

1895 
5129 
8738 

3020 
5.585 
8874 

3352 
5661 
9521 

ikramiye isabet eden numaralar: 

İkramiye TL. Tertip No: Sıra No: 
1000 1895 99 

150 9521 37 
50 1448 38 
50 5661 12 
10 8874 75 
10 5585 59 
10 9521 25 
10 8445 61 
10 5129 3B 

5 3352 87 
5 8738 28 
5 5129 90 
5 9521 58 

f 5 4291 29 
Yukardaki tertiplerin hizalarnı<la 

gösteri1en ıma numaralarrnd:ın müte
baki avni tertiplerin diğer srra nmn:ı· 
rala~ ve 3020 • No:h tertibe ka-

milen amorti isabet etmi~tir. 
İkramiye ve amorti bedeJlerl 22 

İkinciteşrin 1937 tarihinden itibaren 
tediye edilecektir. Amorti heddi be
her tahvil için bir Türk 1ira~ı ve yir
mi kuru~tur. 

'! : ' •. . "'- '\. ' ,._ 

Türk Ticaret Bankası A. $. 
U ırrıHYJ m M tYı :n liJJ ır o tYı ~ \Yı n <dl en : 

l\UMBARA SAHIBLERINE ; 
30 fkinciteşrin 1937 tariblndcn itibaren eski nikel ZS ve bronz 10 kuruş 

hıl: paralar teda·.1'.ilden kaldırılacağı cihetle, kumbaralarında buh.nan bt 

gibi ufak paraların değiştirilmetıi için,ısayın müşterilerim.izin mezkCir tari 

he tesadüf eden salı günü saat 12 ye kadar Kumbaralannı !Ubelerimiz vezne 
Jerl:ıe 1>oşalttmnalan tavsiye olunur. 1 

.,. ~ ' . - . . ·~~ , : . ~ . . 

Amerikanın keşfinde 
Türkler kılavuzluk etti 
Kristof Kolomb hataralarında 

bu hakikati teslim etmiştir 
Dünyanın yuvarlak olduğuna lcuv

\"Otle kani olduğu için, o zamana im.
dar gidilmlyen bir yoldan Hindistana 
varacağına. emin bulunan Kristof Ko
lombun Amerikayı nasıl keşfettlğınl 
bflirslnlz. Bu adam, bu tasa>T'uru 
karşısında. yllkselen ttirlil turlü iti
razlara göğüs germiş ve ı • 9 2 sene
sin ele kraliçe Elfzabetten kendisine 
verllen para ile İspanyanın Palos li
manında kendisine Santa l\farla, 
Pinta. ve Nina. isminde Uç gemi teda
rik etmiş, fakat bu gemilere tayfa 
bulmakta müşkU!t çekmişti. Niha
yet bu müşkilMr kraliçe Elizabete 
haber verdiler; o da hapishanedeki 
mahpuslar içinde bulunan gemlcilc
rt affederek bu işe göndermeyi dü
şündü. 

Esrarengiz Rodrigo 
İşte tam bu sıralarda idi ki konuş 

masr, tavırları ve kıyafeti göze çar
pan bir adam Kolomba tayfa kay
deden komitenin ka.tibine başvura
rak kendisinin de bu serere iştirak 
edeceğini, fakat daha önce amiralle 
görUşmek istediğini söyledi. Ka.t1p
ler, bu adııma, tayfa kaydedilmek t
ein amirali görmeğe lilzum olmadt
~ını bildirdiler; fakat adının Rodrl
go olduğunu söyliyen Kolonıbu mut 
laka görmek için ayak diriyordu. Ni
haret görüştüler. 

Ne görüşmüşlerdi? Bu mülAkatrn 
mevzuu uzun ze.man, hatta. 1924 se
n.esine kadar meçhul kaldı. O tarih
te Paristeki Fransxz m1llt kütUpha
ncııindc Kristof Kolombun hatırala
rı ele geçirilince bu esrar bir mtktar 1 
aydmlanmış, bu müla.katta. neler 
görtişlildüğU, Rodrigonun kim oldu
ğu, bir dereceye kadar, anlaşılmış
tır: 

Kristof Kolombun bu görüşmeden 
sonra yüzü gülmüş, yapacağı Befe
rln, artık, bilinmiyen bir kıta.ya. de
ğil, bi11nen bir yere yapılacağı ka
naatini beslemeye başlamıştı. 

Kolomb, bu Rodrlgoyu herhangi 
bir tayfa gibi değil, bir dost gibi kar 
şılamış, seferde de yanında. alıkoy
muştu. Bu vaziyet, herkesin gözüne 
çarpmıştı. Gemiler Palos, limanın
dan çıkıp bUyUk okyanosun dalgala
n içinde sonu meçhill bir sergllzeşte 
atıldığı zaman, bütün tayfalar surat 
asıyor ve işin sonundan kaygılanı

yorlardı. Dunların arasında yalnız 
Rodrlgo şen ve şatırdı. 

Rodrigo, amiralin ya.kınlarından 
bulunmakla beraber kendisini öteki 
tayfalardan hiç ayırt etmiyor, onlar
la Yemek yiyor; oturup konuşuyor, 
fakat rennt meselelerde amiralle mu. 
zakere ve mtinakaşalardan geri kal
mıyordu. Tayfalar da kendisini sev 
meğe, saymağa başlamışlardı. 

Aradan günler geı:tiği halde bir 
tUrlü kara görünmüyor, şimdiye ka
dar kimsenin görmediği bilyük dal
galar tayfaların gözünil korkutuyor
du. Tayfalar, bu manzara karşısın-
da iki defa isyan çıkardıhı.r. Rodrigo 
bu isyanlara karışmak şöyle dursun, 
bila.kJs ayaklananları yatrştırmnğa 
çalışmış, bazan onları tehdide kadar 
gitmişti. 

Müjde ! 
Seterln altmış beışfncl gllnü Jdl: 

Herkesin ümidi, en önden giden ve 
suratı öteki gemilerden fazla olan 
Nlna gemisinde idi. Onun karayı 
görmesini bekliyordu. Gercekten Ni 
nanın bir gün geri geriye geldiği Ye 
pro'Va direğinde: 

- 'MUjde ! kara. göründO. ! işaretini 
taşıdığı görilldü. Herkes sevine !cin
de idi. lierkes bir ağızda.n şarkı söy 
lUyor, ilA.biler söylüyorlardı. 

Bu törene Krlstof Kolomb da iş
tirak etmişti. Yalnız Rodrigo, kara
nın uzakta. olmadığını söylemekle, 
buna kanı olmakla. beraber henllz 
görfilemiycceğlni söylilyordu. G~r
çekten Nina yeni bir ma.ma c:ckerek 
lı,te yanlışlık olduğunu haber ver
miş, bunun Uzerine cnnı burunlarma 
gelen tayfalar yeniden Krlstof Ko
lomb aleyhine ayaklanmışlardı. 

tsyan o kadar dehşetli idi ki ken
dilerini yatıştırmaya gelen Kolombu 
tayfalar taşlarla tahta parçalarlle 
karşıladılar. 

Amerika k~şifl birkaç yerinden 
yaralandr. Bu ümlts!z dakikalarda 
Rodrfgonun f.llmdlye kadar yapma
drğr, yahllt yapıp d::ı. kimseciklere 
g~sterm~dlı'H btr lı::l yapıp. gün~şten 

irtifa alıp amiralin li:amarruıma gir-
~ diği görüldü.Ondan sonra. Rodrlgo, 

Haiti adalarının §imalinde "Türk adaları" ismini a1.a;ı kilçük aaal~~: 
mcvkiini gösterir harita ... (Bu adala.r ın arasındıxki kayalık boğazlar 

kaya", "Yil.zkaya", "Bin kaya'' gibi isimler ttı§tm4ktadır.) ııe~ 

d ~ naııc J' yeniden yüzü gUlen Kolomb ile bir- düşmanlık ve haset ogması bıl 9 
llkte tayfalarm yanma gelmişti.. olabilirdi. Kolomb, onun için 

Kristof Kolomb, Rodrlgo ile gö- rayı vermemiştir.,, 
rliştUkten sonra tayfalara şöyle bir 
valtte bulundu: 

" Uç gün sabrediniz t ,, 
- Arkadaşlar, beraberce blr c;ok 

meşakkatlere göğUs gerdik. Meçhtil 
enginlerin tçlp.e daldık. Herhalde 
muvaffakiyet yakında el verecekUr. 
Siıe rica. ederim; Uç gUn daha sabre
diniz. Eğer bu müddet içinde kara 
görünmezse istediğinizi yapa.catım, 
geriye döneceğiz. Fakat şimdi dön-
mek için emir veremem. HUkUmda
rrmtzm karayı ilk görene hediye e.. 
dtlmek U.zere bana verdiği 10.000 
marevadis kadar bir para yanımda
dır. Bunu kraliçeye gerl vermek nan 
körlük olur. Sizi temin ederim: Ka.
ra yakındır ve mutlaka 11ç gUn için
de görUiecektlr! 

Uç &Un mühlet ve miljdeyl verene 
yilklll bir para verileceği vaadi ayak 
lanan tayfayı yatıştırmıştı. Bu 11-

ralarda. havalar sakfnlcştlğt lçln 
Kolomb, indirttiği bir fillkaya Rod~ 
rigo He birlikte binerek Ninaya. son 
ra Pintaya geçmiş ve Rodrigoyu ken 
dl arzusu ile Pintada bıraktı> Santa 
Marlaya dönmüştü. 

Plntadaki tayfalar Rodrlgo ile 
eğlenlyor. 

- Çık şu direğe de karayı gör ba
kalxm ! diyorlardı. 

O, bunlara: 
- Daha ikl gün bekleyiniz; ondan 

sonra kara mutlaka görilnecek diye 
cevap veriyordu. 

Rodrigo kimdi 'l tf' 

F.rallsız kaptanlarından şa.r:: iP' 
rafından yazılıp 1928 senesin 11 ~ 
Uşar eden "Christophe Colo.tıı1eıı41 par un Marfn,. isimli eserde sö1~ııtll9 
ğine göre Kolomb, Parls milli llri'' 
hanesinde ele geçirilen hatıral ~ 
da Rodrigo için şunları ya:ıfllş 
~r: J 

"Bu zat, adt bir tayfa oltıl ptd 
mil81Uman bahriyesine mensll 6f 
gizil din ve ad taşıyordu. Yeııi ~· 
yanın keşfi şerefini bir mnsıuııı p~' 
bağışlamak 1stemet1iğlmden bll 
rayı kendisine vermedim.,, 11ıt' 

Bu satırlarda Rodrlgo, ilk .:f.ted' 
katında kendisinin haklld hU ıııı' 
n1 Kolomba blldirmişU. Rodri8'0f! 
Kolombu bu sefere çıkmak içi~ııra' 
vik ve ona muhakkak karanın ;tf 
leceğtnl temin ettiği anlaşııı:otı 
dır. 

8 
C4 

Tayfaların isyanından sonr14d' 
gUn mllhlet verdiren Rodrtgo 0Jı,~· 
ttına göre, bu adamın oraları ı.ı'41 

kında r ::ı.slı maliimat sahibi old 
na şüphe edilemez. ••lJlr) 

K:rlstof Kolomb, Rodrigo için 8ıd~ 
lilman,, kelimesini kullandığı ~şttf' 
"Türk,. kelimesini kullanmatJl ~ııf 
Fakat o tarihlerde Akdenizde 'fft(J 
barosun donanmasından başk~ 
lilma.nlara alt hiçbir filo yokt~ef 

Barbarosun kanuni Sultan $ ıe.fl' 
mana yazdığı mektubtan da .~nı>tllf' 
Jacağına göre Rodrigo bir Tur tJl d' 

Sonra dikkate değen bir nolt et' 
KrJstof Kolombun ilk dolaştığ\~6~ 

Karayı Rodrigo gördü lerde Haiti adasının şıroa. ı-' 
"Türk adaları .. iı:ımint alan bir ıtı~ 

Gerçekten, iki gUn sonra Rodrlgo küçük ada vardır. Bunların arııs ,.,., 
d1reğe çıkarak karayı görmüştü • ki liayalık boğazlar da "On 1!3 r-1 

Y:ı.lnız şurasını kaydedelim ki ka- "yüz kaya,. "Bin kaya,. (Salt k 8 

rayı böylece gören Rodrigo ile Ko- gibi isimler taşımnktadır. eti 
]; ' lombun arası bundan sonra a<;ılmış Krlstof Kolomb, Amcrikanrll ııtt' 

ve amiral, Yaadetttğt mUkMatı bu flne giderken - haklkt admr Jlltl ot1~ 
adama Yermcmi~tir. Neden böyle sef bitme :lfğiniz - Rodrlgo il? 011e~ yapmıştı .. ? arkadaşları, yani Türk denııeı' 

Şimdiye kadar buna sebeb olarak kenrlisine kılavuzluk ctmlfılerdi ~~1 
şu gösteriliyordu: (Bu ynzı (iT ıll'aa<'ılnr mccJll11 JJl,,ıJ 

"Tayfalar uzun günler, dalgaların mn ikinci ~a~·ısınclrı Ahdurrııb cilcıı 
arasında bocalamış, durmuşlardı. (arafmdan yr:.zıt:ın bir mnkıtl 
Şimdi içlerinden birisine böyle bir htiH\sa. edilmt-;ıtlr) 
müldUat vermek aralarında ayrılık. / 
~~~~-------~~~--~~-----------_..., 

. • .• , . • ~ ... ., ... . . • ~ '.~. •• •1t." • 

Mekir;epnnneıre, ÇcclYI~ vceonoev-~
B'ile, Oikuo Dnırekt~ırDer-Dlfile 
Mektep kitaplmrmzı almadan . ... bir kere eski tanıdığırıtf 

" VAKiT Kitabevine " 
" uğrayınız. ilk, Orta, Lise, Yükıek ve Meslek ... Her okulun, hel 

sınıfı için, her dilden, her türlü maarif neşriyatını burada/t 
kolaylıkla ve deThal edinebilirsiniz. 

Raıtgele yerden almanın sonunda yanılma, yorulma, tJa• 
kit kaybetme ·olabilir, üzülebilirsi nfa. I) 

lhti•a.a hn yerde kıymet vermeli: (VAKiT KITABEV 
de mektep kitapçılığında ihtisas kazanmıştır. 

Kitao üzeTine gelttek iter sorguya kar~ılık verilir. f' 
ADRES: lstanbu1. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgrll ' 

Yakıt - İstanbul. Posta kutuııu: 46. , 
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~--------------------------~--~~----------------------daha l:uzlanmaaı lsin - vurduğu ;ı:aınçı-
nın sesi ile a:w.ka.bcle etmekte idi. 

Seraeriler 'biraz ilerledi.kte.ıı sonra ara-
ban _..;__..; eki . . b t '--.--yec erı.aı aAlayarak u 
aklptcıı nzıestUer. 

b .Araba bir hayli yol aldıktan 10I1ra 
Uyiik Pospartu otelinin kapısı önün -

: d~. Lokaııtalda oturaniar kotUP 
Pl)"r açtılar .• 
Bir nat kadar 11onra ayru araba tek

l'r ·- ... t ~lden ayrıldı. Bu defa arabacı ye-

rhdc Landri K<>kanu oturuyor ara· 
b ---- , 
<1nın içinde de; Flora.Da, küçük Luiz 

\': madam Perin bulunuyorlal'dı. 

KUçük çocuk mini mini kollarını 
: :n~ kıı:m boynuna sarm.ıı lı;ulağına 

d~z:nı yaklqtıhnl§ ıunlan Iwldryor· 
u: 

d .. - Ben"ım inci çi;eği annecifim ben 
unyada en çok seni ıcvcrlm. 

Bu arabanın arkasında Grengay ile 

Eskargas tepeden tırnağa kad3r silah

Ia?rnıı olduktan halde beyairlertne bin-
tt;ııılerd· A 

0 

ı. rabanm kaprsmm Hr tarafın· 

d~ Valver, kralın heldiye etmiş olduğu 
gUzel beygi 1 d b' . b' . r er en ırıne ınmınş ola-
rak ilerliyordu. 

J Pardayan da Valvcrin yanı!lda ya\·a 
0 arak yürüyordu. Kafile Süjiyc hare-

ket etmişti ve fakat Şövalye yalm.z ola

ta'lc P.ırute kalacaktı. 

<'! Firarı andıran bu geze seferini de Par 
ayan h:ızırlamıştı. Ko:ı~in:.nin babalık 

hukukundan istifade ederek ror1a Flo-
ransı aım . . . • amaı;ı ı~ın ffl ıyı <er~ kızcağı-

zı I>aıisten uza!daştırmaktı. 

VaJver sevgilisini bir dalı" kay'bet
lrleır.ck için Şövaly~nin bu iık:-ir.e ta-

~milc igtirak etmiJ, hem de senelcr
denb · ~ crı ar.lamakta olan ana ve babaya 

evıitlan küçük Luiz. biran evvel ka· 
vuşturmak vazifesi aklına gelince adeta 

revinmişti. 

Şunu da söylemeli ki; bir gün evvel 
olsaydı Valver, Şövalyeden ayrılmu
dı. Çiln:kü o zaman Faust:a ile henüz 

mücadele mevcuttu. Valver için kavga· 
dan kaçmak bir namussuzluk olu~u. 
Halbuki bugün Momnatr de yapılan iı· 
lerden sonra artık mücadele bitmit de
mekti. Faustıa isimli bu kaplan kadının 
diıleri ve tırnakları ıökülrnütü. Artık 
ne krala ne de Pardayana kaf1I bir şey 
yapamazdı. 

Tama.mile mağlüp olduğu için yapa· 
cağı yeganı:ı ıey k~rnaktı. Bunun i~in
dir ki Valver babası gibi sevldiği d0&tu 

Pardayanı düşünmeden yalnız bırala
yc-rdu. Zaten bu ayrı:rk da pek uzun 

ıürmiyecek Şövalye de bir il:.i g'in to0n· 

ra Süjiye gelecekti. 
Mumafih veda cderlerhn Şöwlye· 

nin rengi biraz eolını ıtu. Bıyığını asa

biyetle burduğu da görüldü. Bunu fark 
eden Valver son bir teıebbüıte bulun· 

m.ık istedi ve dedi ki: 
- Haydi mösyö. ~özümü dinleyiniz 

de, kızınız Floransl::, torununuz Luizet 
ara!i ntla giizcl bir seyahat yc.pmız .. 

Pardayan il:i adı!':l gerilerken güicrck 

ce ... ap verdi: 
- Haydi yoluna git .. Beni battan 

crık .. rma ! .. 
Sonra b:rdenbire ciddileşerek dedi 

ki: 
- Yapt ğı bu k.ldar fenahktan r.onra 

madam Faustay•a ad:ım akıllı b'r U""S 

v,.rmez.;em olur mu?. Size yemin c-<lerim 
ki bugünlerde b!rpaı~a zayıf olursam 
bütlin cmrümce kendimi affcd~mem .. 
Haydi çocuklar yolunuz açık olsnn. 
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. deli gibi ileri atıldı ve: 
- Flonn& geldim .. • diye bağırdı. 

Genç k~ da sevgilisini görür gör
. mez ve 9e1ini işitir i§itmez cevap ver-

di. 
- Ode .. Yetişin imdadıma!. 

Florans bu söilerl söylerken deli
kanlıya. doğru ileri atıldı. KiliSC'de
kilerin §aşkın şaşkın birbirlerin~ lıa
kmdıkları bu bir dakika içinde jki 
sevgı1i kucakla§rnı_şlardı. 

Valver ümit ve a~kla ile titr1yerek 
on on be1 adım me33fede kapıya 

doğru yUıil .• 

Valver hiçibir şey düşünemiyor. hiç 
bir şeyi görmiyor. Kafasında: 

''Niilltan evvel yetişebildim,. dü
şüncesile memnun ve gözleri kararmış 

bir halde biltün maniaları aşa:·ak 

mütemadiyen kapıya doğru ilerlıMek 
tc idi. 

Geç kaldığını unnedcrek büyi.ık bir 
heyecan içinde kiliseye gelmiı:ı olan 
delikanlı şimdi sevgilisini kuCdkla
makla mesut tatlı tatlı gülerek: 

- Korkmayınız, madem ki sizi elde 
edebildim, muhafaza etme:.ini de 
becerebileceğim, diyordu. 

Valver sevgilisini sol kolu He sa
rarken sağ elini ne olur ne olmaz di
ye dilşünerek mücadele için haz~ bı
rakmıştı. 

O •ana kadar kılıcını çekmemiş ol
masına :rağmen bu kızı kavgasız ala
mayacağına. emindi. Kilise içinde bu
lunduğundan, kendisine tecavüz edil-

meden silaha sarılmak istememekle 
beraber ilk hlicumde kendisini müda
faa ctmeğe hanr idi. Floransı belinden 
ıtmsıkı tuttuğu halde ı:ıert adımlarla 

yllrüyerek kilisenin kapısına bir hayli 
yaklaştı. j 

Konçini ile adamlan son derece şa.
şrrmı§lardı. Rahip bile duasını yarıda 
bırakarak olanları seyre ba.glanııştr. 

Bir dakika. süren bu haletten eonra 
tehditkar bir ses duyuldu. 

Katil sürUsü Valveri tantmı~tı. 

Hilcuma hazırlan.makta idiler. Le1.ıno
ra Konçininin yanma koştu hayatı 
bahasına olsa yine kocasını müdafaa 
edecekti. Bu anda bile soğuk karJılı
ğını kaybetmiyen bu kadın Kon~ıni
nin kulağına birkaç kelime fısıldadı. 

· kocası derhal kendisini topladı. Elini 
havaya kaldırarak bağırdı ve harrke
tile bütün adamları durdular. Konçini 
Rospinakı dürterek kaba. bir tarzda. 
dedi ki: 

- Haydi bre Rospinak .. Ne dı.;ru
yorsun? Karını müdafaa etsene .. 

Bu söz halk önünde böyle bir .kav-· 
gaya davet edilen Rospinak biran te
reddüt ettikten sonra ileri atıldı. 

Tereddüt etmesine sebep Valveri 
tanımı§; saraydaki müthiş vakayı 

göz önüne getirmiş olmasıydı. 
Dclikanlıd&n müthiş surette çeki4 

nen Rospinyak, Valverln üzerine hü
cum edecek yerde ,eli ile elbise.Qi al

tındaki kamasını araştırdı bir .]aha. 
hakarete maruz kalmaktansa ölmeğe 
karar vermişti. ışte o anda bunları 

dilşUndU ve nihayet kılıcını çek<'Jek 
ilerledi. 

Aamları hak kendisinin olduğt.nu 
anladıkları için sa;a sola ayrıl ırak 

ona yer verdiler. Bu adamlardaı• bU
yük bir kısmı kilisenin kapısile iki 
sevgilinin arasında durmuşlardı . 

Rospinyak Valvcre doğru ilcrl~di. 

Delikanlı rakibinin kendine coğru 

geldiğini görilncc hemen kılıcına sa
rıldı ve birdenbire hUcum. etti. Rol· 
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pinyak kendini müdafaa etmeğe \"likit • 
bulamadan kılıcını bırakarak arka üs
tü yere düştü. ~ ı düşüş öyle bir dil
§Ü§ idi ki ömründe bir daha kalk,ı.;na
dı. 

Valver tekrar kapıya doğru dö"lün
ce Konçininin adamlarmm yolu kn· 
pattıklannı gördil. Bu kurt sürüsıi üs
t.ünden nasıl geçeceğini dü§ilndükten 
sonra Floransa döndü ve nezaketle 
dedi ki: 

- Deni takip ediniz .. Ve hiç kork
mayınız, asla ayrılmayacağız. Genç kız 
ces:ı.retle cevap verdi: 

- Korkmuyorum ve sizinle berabe
rim .. 

Valver kanlı kılıcı elinde oıduğu 
}"ıalde ilerledi. Kimsenin silah çekme
miş olmasına ha)'Tet ediyordu. Bu kaç 
a"dım attıktan sonra Kcnçini ö':1üne 
çıktı. Mareşal yalnı?.dı, :: '·cı yerinde 
idi. İki ellerini göğsü üzerinde ~apraz
Jayarak ve gülümsiyerek durdu. Saf 
aşıkın, sevdiği kmn babasını vurma-

yacağına emindi. Fakat V"lver onu 
vurmadı yalnız elinin tersile bir kena 
ra iterek kendisine yol açtı. Vnlver 
Marcşah o kadar sert bir şekilde it
mişti ki Mareşal cenapları sandalye
le.rin ''e sıraların arasına yuvarlan
dı. 

DilştUğU yerden bütün hiddetile 
adamlarına bağırdı. 

- Haydi ne duruyorsunuz. Ge~crt-
. ? 

senıze ... 
Leonora ise düşmanlığını birdenbi

re gösterdi, kOC!l.Sınm sözlerine hütün 
huşunetile eıınla.rı ilave etti: 

- ÖldilrünUz.. Hem de ikisi:ıl de 
~tdürünUz?. 

Yfrmi küsur ağızdan çıkan müthiş 
bir feryat bu iki em.re çevap te~kll 

etti. Konçininin bütün adamları kı
lıçlarını çekerek hücum ettiler. lşte 
o vakit Valvcr korktu, hem de fevka-
18.de korktu. Delikanlının bu cnd!şesi 
kendisi için değildi. Florans için kor
kuyordu. 

Hemen kıza baktı. Florans cesaretle 
gülüyordu. Genç kız göğsUnden bir 
hançer çıkardı ve sevgilisine sarıla
rak onu öptükten sonra bağırdı: 

- Ellerine sağ geçmiyeccğim, ölür
sek beraberce öleceğiz .. Bu sözler kız 
tarafından öpülmek Valveri co~tur
muştu, o da bir taraftan vuruşnıağa 
başlarken bir taraftan şöyle söylıyor. 
du. 

- Ölmek mi? Haydi canım, hepsini 
geberteceğiz ve cesetleri üzerinden 
geçerek kurtulacağız. Mesut olaC!Jğız. 

Valver kılıcı ile s<!ğa sola ve kaı ı;ı
sındakilere yıldırım süratile vurn..ağa 
başladı. Kan damla!arı havada U((\ ş.. 

mağa başladı. boğuk iniltiler. can <,c
kişenlerin feryatları duyuluyordu. 

J{onçininin birçok adamları ş<:fkri 
Rospinakın yanına ve onun gibi tir 
daha kalkmamak üzere yıkıldılar ki 
bunların arasında Eno da bulunmakta 
idi. 

Bir arn çok sıkışan Valvcr büyük 
bir tehlike geçirdi bu sırada yar·.lan
dı da .. Yarasından kanlar akrrır.ğa 
başladı. Bu halde bir anlık tereddüt 
gören serseriler, delikanlıyı derhal 
sardılar. Konçininin adamları bir hal
ka halinde etrafım çevirmişlerdi. Vnl
ver mahvolduğunu hissetti. Fakı.ı.t bir 
anda aklına yegane kurtulma çaresi 
gelmişti. Kılıcını birdenbire Flornr.sa 
vererek kilisede bulunan hem 1ızun 
hem de çok nğır meşe sıralardan biri
Ai kaptığı gibi havaya kaldırdı ve 
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----...;.------------------------~·--------------------------~---kendisi topuğu üzerinde dönmeğe raş
ladr. 

Koca sıranın bir insan başı hiza
sında silratle dönmesi Konçiı.inin 

adamlarını mahvetti. l{endilcrini tah

tadan kurtaramayanlar birer saman 
çöpü gibi yerlere dü§tüler, bir kısmı 
da gerilere kaçıştılar. 

Konçininin cesur adamları kılı.;ları 
parçalayan bu koca tahtaya karşı ne 
yapabilirlerdi? Gayet tabiidir ki çe

kilmeğe mecbur oldular, kapının önü 
boşladı. geçit açılmıştı. 

Şimdi ne olacaktı? Valver uzun 
uzadıya düşünmcğe lüzum görruedi. 

Her şeyden evvel bir maktel haline 
gelmi§ olan bu kiliseden çıkmak ifı.z;m 
dı. Sonrasının ne olacağını Hcride cü
şünecekti. 

Floransa dönerek: 
-Çrkmız - dedi. 

Florans ölülerin üzerinden atıaya. 
rak kilisenin kapısına vardığı zaman 
elinde bir kılıçla garip bir adam da 

içeri girmekte idi. Bu adam Valverin 
sadık uşağı Landri Kokönardı. 

Landri, madam Nikolün sözl-:rini 
işiterek biraz şüphelenmiş ve biraz 
düşündükten sonra Fer sokağına koş
muş, orada masanın üzerindeki mek. 
tubu okumuş, ve işi anlayınca hemen 

Sen Jermen Lokseruva kilisesinin yo
lunu tutmuştu. 

Landri genç kızı görünce durdu ve 
dakikalarca durmadan koştuğu için 
nefes nefese bir halde dedi ki: 

- Kapıda bir araba var, hemen at
l:ayıruz .• 

I .andri bu nözü vaktinde söylemişti. 
Eğer konuşmasaydı Floransın kalkmış 

olan kaması Landrinin göğsüne gire
cekti. Bereket versi:ı ki La.ndri konu
şuıtt:a onu sesinden tanımıştı. 

Genç kız, hiç tereddüt etmedi. Bu 
vaziyette ender görülür bir soğuk kan 
lılılt\a Valverin kanlı kılıcını Landri 
:ıin eline tutuştururken: 

-·· Ode. 
ııedi ve hemen arabaya ko§arak at

lad~. Landri de anlamıştı. Boğazlanan 

bir ıfomuz gibi n..üthi§ sesler çıkararak 
efcııfdisine geldğini belli ediyordu. 

Fu sırada Valver kmdisine yakla· 

şanların üzerine elindeki tahtayı fırlat· 
tı vr. kapıya doğru sıçradı, cesur Lan .. 
drinin kollan arasına ldü.şüt. 

Landri ani bir hareketle Valverin 
kılıcını ona sıkıştırdı ve kolundan tu· 
tup sürükliyerek dedi ki: 

- Mösyö çabuk arabanın üzerine at· 
layınız. Beni düşünmeyiniz, ben L 

layacağım. 

Valver arab1cının yerine Landri de 
beygirlerden birinin üstüne atladılar. 

Landri bıçağının t cile hayvanların 

enselerini zeldelemeğe böylece de bey
girlerin deli g:bi koşmaların? çalışırken 

Valver de arabanın üzerinde uyukla
makta olan arabacıyı kuvvet!i kollarile 

yakalanuş ve aşağt at~tı. 
Atlar bir taraftan Landdnin meç 

darbeleri diğer taraftan da Valverin 

kırbacı altında öıduki'inncia; büyiı.k bir 
hızla ko~kta idiler. 

Tam bu srrada Konçininin adamlan 
kiliscd.:n sokağıa çıkrnağa başladılar ve 
clerhal arabanın peşine takıldılar ve 
mütemadiyen: 

- Dur .. Dur •. 
Diye bağırıyorlardı. Valvcr i~ onla

rın bu bağrışmalarına • hayvanların 

s 
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~ı: \\' 8 E Y-OC 1. U çek İ y 0 r 

~ua Ati ldlcır:raa l.rG~j .!~2 ,L.27.60. l.HS!l.79 
Banluıot, • • • .. 1 I . ' 97. t4J. -
Ufaklık, .. • • ,. ı-!42.H'l>.2\ı 

~rlDllye • • t • • 15.000.000-
lhtly;tı 1tk~11l: \ 

Adi ve JcvııalAde. 4 ';JJ! a 2. 105. 172.40 
tıı l.r.I( 1 l.a Bohem 

t1< ı L" Bob l\ em 
Btı li.\ıı1·A Çelik kalıt 

UıLlalldt•k.1 Mıı1'ablrieı 1 1 
l'Urlı ıtraaı: • !L. 57fl.723.C'6 

llarlçtrkl mUhalılrwr: 

Husu.~t '-. , · • •: ~· • 4.516.007.70 6.621.180.JO 

reduüJdallS 8&D1aıoıı.tı 
519.723.CS ~ 

~tıt Şen Haydut 
AIU• ıa!I kllorraı o 482 !'09 9.l 18.7l9.56 .. . 

Uerubta edilen ırrala llUUyı iL l5S. 748•563_ • 
KanunUD 6 '" 8 kı"'c:l~ AJtnıa tahrl!l llabU Mrbeet 

'~°"it 1 Çigan melodisi 
1 Kalpazanlar ı:eteal ve 

döYlzler. 8 605.81 ıertııe tevfikan b&l!Jıe t&ritm. 
tıc.rçıu 

Ate8 taburu 
Dilediğim gibi yqanm ve 

Diğer dl\vlzJer .,, 

llllrlıı& baklyeler1 , • • • 
dan YakJ tec:ii,.at. L. 13.577.480-
0enıbte l<!ll'n eYr&kı ~ 

25.056.087.97 34.183.423.3 l 

Viyana sevdalan ilana• t&Jı•W,rt: bakıyuı. • • L 145. 171.083-. 
Mavı valaler n Top • Hat KarJllıtı tamamen aıtıa,. olarak 

• SeraerUer kralı ıı arıyor 
ve Ölmlyen melodiler 

l)erUbta adilen •naıu DaktJyt 
llarfıllğl. . 

Kanunun 6 .,. • lıııct macS. 

delerlıı• te'ff!ku ffaalııe ta,.. 
tındu nkl tedtyat. 

L 158.748.563- 1111.veteo tedavüle vazedilen L. 19.COO.OOC-
Reeskvat mukabW ll&nten ted~ 

DörtıUncU qkı ve·Kara 
iÜller ,, 13.577.480- 145.171.(18.1- •ued. ~ 

TUrk l.lraaı HeY ... b 

l>öYb raallbl>datn 

13.000.000- 111:111.083. -
11.749.695.67 HorUak ve Altın hıuı lkn~clat cllııduu 

1 'Slngapur postaat ve De
ınlr yumruk 

Rasin• bollolan. • • • [L 3.000.000.-
Tlcarl Mnıtler • • • , • I • 38.ı79.847.18 41.279.~4 7.18 
E-.b.am n TaıtvtJlt •llzd&aı: 

.a.ıtma tabvtll kabll dlh1zler 
Dlger dövizler Ye' al&caklı iL 320.323. 

Son haydutlar ve Malek 
l<llrlng baklyelırt • • • • • kaı:akı:ı 

ISTANBUL 
1 Varyete ve Uyatro 

Programını blldlrmeml§Ur 

24 saattenberi 
denm eden mfit
hiı bir diı ağnsı 

j Denıhtı ldJlen nraıcı aak. 

~ lt1yen1D k&rJllıtı ..ıaaıa ••IL37.636.556.02 
JtahvtJlt ltJb&rt kıymıtıt 

& Sert.t MlwD •• l&Ja'11&t L. 3.&0'l.()32.32 41.238.588.34 

UubtdU t t ı •\ @ ı 

L.31.188.017.60 31.5()8.341.59 
90.698.306. 71 

Hacı Murad {lUrk<;e) ve 
Mllton genç kızlar mekte Halbuki birik kaşe 

A.....,I -

binde 
Hacı Murad (tUrkçe) ve 

41... Mllton ienı: kızlar mekte. 
~ı\Jt binde. 
~ l Beyaz Melek ve Kanundan 
lt..ıı kaı:ıımaz. 

1 ll'l'tıalbe lıte ba.hrlyclller ve Kır. 
lt\ 11 mızı derililer çeteııl 
ttl.t KADJKOY 

ıtıı:-t\ 1 • f Romeo ve Julyet 
h. O ' Ebedi senfoni 
°"'l.t S K 0 D A R 
'tıt 

8 
' Programını blldlrmtmlıtır 

'1' 11"'"'1>1 A K l R K ö Y 
I }' A 1 Voıga ateşler lçlndt 

rr:a)~ R_o _ı A ~: 
S Başı DRAM KISMl 

t a~t 20,30 da 
D l\.?iy A B.\HÇELERl!'iD& 

[{~atn 3 perde 
AL LlR 

\'akında: 

• • • 

Tty \TROSU 

Nevrozin 
bu dayanılmaz ağnyı bıçak gibi 

kesmiye kafidir 

Nevroz in 
Bütün ağn, sızı ve sancıları mideyi boz. 

madan, kalbi ve böbrekleri 
yormadan cindirir. 

icabında günde 
3 kaşe ahna 

bilir. 

TMtm 

2 l!art 1113? tariblnden IUbareıı: 

htanbul 6 ıncı icra Memurlufundan: 

Kira bedelinden alacaktan dolayı 

hapsedilip rehinin paraya çevrilmesi 

yoliylc paraya çevrilrr.csine karar veri

len ev eşyası Beyoğlu Sakızağaç Büyük 

Kırlangıç sokak 4 No. lı hanede 22 -

11-937 pazart~i günU s;ı.at 9,30 da 

birinci açık arttırma suretiyle satılacağı 

ilan olunur. (10161) 

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

' Askerl Fabrikalar Satına~ma Komisyonundan: 1 
Tahmin edilen bedeli 1182 lira 95 kuruş olan 10 kalem Galvanizli lama Galvaniz 
li boru ve somun civata Sahpazarında Askeri Fabrikalar yollamasmdaki sa
tmalma Komisyonunda 3/12/937 Cuma günU saat 14 de açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. İsteklilerin 111 lira 50 kuruşluk ilk teminatlarını her hangi bir 
MalmüdürlUğilne yatırarak alacakları makbuzlarla beraber 2190 No. Ju ka _ 
nunun istediği ,·esaik ile o gUn ve saatte Komisyonda bulunmaları. Şartna-
me her gün Komisyondan görülebilir. (7782) 

ı s tan bu ı - · B e ı e d ı· ve s J ' i ı a n ı a r ı 
cuma gUnU akşamı 
BAKffiKÖY'c!e ÇA!\IURDA ZAMBAK Tozkoparan yol inşaatının ikmaline kadar yük taşıyan nakil vasıtalaı mm 
razarteaı akıamı: geçecekleri yollara dair Daimi er.etim en kararı aşağıya yazılmıştır, ilan olu-

( Kadıköy SUreyya) da nur. 
'· _ (KOR) ve (KJLmnq Tenbihi bedeli: 

Ua&ı\i~ 1 - Tozkoparan caddesi asfalt inşa atı~ı? ikmaline kadar l{araköy cihe • 
~: ~rü Asliye Hukuk Hikimliğin- tinden gelecek yük taşıyan \•asıtaların lngılız Sefarethanesi önünden Kalyoncu 
'lı~·l'hine <l ~et tz.rafmdan kocası Sacit caddesini takiben Tarlaba15r caddesi ve Taksim cihetinden gelecek keza bu ne
ltl~d:Iealc;h•<ın ~nma davası üzerine vi nakil vasıtalarının. Belediye z:ıbıtas ı talimatnamesi ile gidiş yol olarak ka
kq Uddeil'cn· davete ::rabet ctmd::liğh~den bul edilm~ olan Hanııılbaşı caddı>c:indcn ;ngiliz Sefarethanesi önünü takiben 

'a.Jta.rı İttih~: tnlcbile hakkı!1da gıyap Seyrüsefer etmeleri lazımdır. 
>' 1 ~t 

1 
ve t:ıhkikat 18_ 1_ 938 2 - Buna muhalif l.arckette bulunanlar Belediyeye müteallik ahkanıı cc-

ıı ~~ılan "ı 4 de bırakılmıı ,.c bu bapta zaiye kanununa göre tecziye olunt-t lıır. (B) (7736) 
Csirı ,. Yap k . 

\' e asıl aran mahkeme dıvanha-~ c &aattc nuş olmakla bırakılan gün Cerrah paşa Hastanesine lüzumı.ı olan rontkcn filim ve eczaları açık el.:silt-
a c" gelme ,.ğ. . meye konulmuştur. Bunların heı;sine 1208 lira bedel tahmin edilmiştir. Lis-

"" . ~lttetk· cı ı takdırde gıyabın • .. 'tıı ·ık cd·l k tesile eartnamcsi lev:ı~ım ~Hidürliiğünd o gorülcbilir. lsteklilerin 2490 No. lı ka-
lı ec:t~i . ı ere icap eden karar J k 'Jk ilscb· 6 ıkam t 1:.h nunda yazılı \'Csika ve 90 lira üO Jmruş u · ı teminat makbuz veya mektu • 
lıı. 1l'lc a e g" mm meçhuliyeti .. r Yrıca hile beraber 19/ll/O:fi cuma gtinU san t. 11 de Daimi Encümende bulunmalı-

. (toı gazete ile de ilan olu-
62) dırlar. (B) (7461J 

~er 
llıtgjıı:llu 4 üncü Sulh H k k M hk . Tebhirhanclere W.zumu olan t eza nçık eksiltmeye konulmuştur. Bunların 
'a en· l> u u 8 e t l · ed'l · t• · · 
1 

l:t.da • ar:ste Avenü Malakof 
85 

hepsine 1232 lira 75 kuruş bedel n m~ ın ı mış ır. Lıstesıle şartnamesi le-
:1rı t:~rtn~kta iken ölen Batist Dev vazım Müdürlüğünde görülebilir. 1steklı lcr 2490 No. lı kanunda yazılı vesika 
t 111ttır. ı ~csıne mahkemc.t;e elkonul \·e 92 lira 46 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mcktubile beraber 19/11/937 
~illa.takı~: &ününden başlamak üze. cuma günü saat 14 de Daimi Enct:mende bulunmalıdırlar. (B.) (7487) 

~ ıı 1 "Y r 'Ve aair suretle alakadar • 
t}' " \'c • 

,.. 0llu A Dıiraacılann 3 ay içinde 
"ıcr "? Un U 
l'ıı'" ille ıtıü c Sulh Hukuk Mahkc. 

11,~r•ca.at racaat etmeleri müddetinde 
" l'tı ctıncycnl h ~it edenin· er akkmda kanu • 

afllz tat~~ 561; 569 ur.1.:u maildeleri 
1 olunacağı ilan olupur. 

Keşif bedeli 2499 Iirn 55 kuruş olan Feriköy mezarlığına yaptırılacak iha
ta duvarı açık eksiltmeye konulnıu~tur. Keşif evrakile eartnamesi levazım Mü
dülüğünde görülebilir. tstcklilcr ~~!JO No. lı kanunda yazılı vesikadan baş _ 
ka Fen işleri Müdürlüğünden alneokla rı Pen ehliyet vesikasile 187 lira 47 
kuruşluk ilk teminat makbuzu ,·cya mektubile beraber 19/11/937 cuma gü-
nü saat 14 de Daimi Eesümendc !>ulun malıdırlar. (7507) 

~ (V. P. 1970) 

q .. ~. ~=============== rstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 
/V 1• Doktoru !! Muhterem halkımıza bjr kolaylık olmak üzere büylik postane giş,.lerile 

11, ecat; Pakşı il Beyoğlu, Karaköy \'C :K:ıdıköy ~~ta ve. telgraf merkezlerin.?e dahili \'~ hari~t 
'h •talarını h ü ü şehirlerle telefon konumnalarr ıçın tesıs olunan telefon mukaleme hucıelerı, 

:rilzn 
1 

erg •n sabah 10 dan it - Ak ~b • 9 ıa lca fa K ksı TU :: ihiren şehir dalı ili ltonu11malarma da tahsis edilmiştir. Bundan maada -

l 
ıQa.n ·r r ara uJ nel lil t Be k E.. .. . .... F tih H d 

12 d 1 crsane caddesi ha ında No n saray, Bebek, Beşiktaş, B:ıyazı. , Y oz, uyukdere, Emınonu, a .' .. ay ar-
a, e lrabuJ eder. I fl !pap, Ortaköy, Pn.ngaltr, Pe~dık, Sarıyer, Tophane, üs~~dar ~e Yeşılkoy pos-

la lı .,, cutna !i ta ve telgraf merkezlerindekı telefonlarla memleket dahılı şehırler arası ve şe-
ıe ltilc.'.ar .. gUnlcrl saat 14 der. u:. I hir dahili; Büyül:ada, Eyilp, Fener, Hal ve Heyl::eliada posta telgraf m~rkezle-
...... ._ ...... aİİraa;sı~ı;dıı r. ıı h. d h·1· 1 . 1 b·ı· rm1111m••mm•ın rindeki telefonk.rla da yalnız şe ır a ı ı tenefon milkaleme erı yapı a ı ır. 

(7686) 

8.750.965. 99 

4.500.000. -
17.002.951. 16 

3.12.748.607.07 l'f'k6n 

hkonto haddi ~e il U..; :Altın tıiirl!ıt1Ta'iiha yüzde 4 1.2 

ı:ttr. ""--"'-

•• (iı.'l!) b ••• 

Kuş TID~IJ şil~ "ve yorganlarlyle en 

iyi bir dostumuzdur. Memur, iKi ..,herlC,!s yalnız İ lira ile bir yastılC e'cli

nebilir ve yorgun dimağını dinlendir~ !abrika ve deposu tstanbiılda: Çak 
makçılar Sandalyeciler sokak pmer Balioğlu, T. 'L. 23027. Satış yer

leri: Bevoğlunda ve An karada Yerli Mallar Pazarlandır. _, _____ . 
YUksek MObeodls Mektebi Artırma ve 

Eksiltme Komisyonundan 
Eksiltmeye kon:ın 1 
mevadın cin::i 

Rezakı Uzilm 

Çekirdcksi:ı. üzü.-: 
Uryani Erik 

Amasya Er
0 G 

Kuru Kayısı 

İ:"cir 

Ceviziçi 

Amasya Elması 

Gümüşhan: elm:ı:.1 
Ayva 

Portakal 

Mikdarr Tahmin 
fiatı 

400 K. 27,50 

1600.K. 25,00 
400 K. 44,00 

900 K. 16,50 

500. K. 50,00 

600 K. 18,00 

500 K. 36,00 
1500 K. 25,00 

1500 K. 17,50 
700 K. 12,00 . 

60CO A. 4,00 

Pey El,:-&Htme Gün ve Eaatl 
aitçcsi T. 

176 L. 22 - 11 • 937 pizarlcsl 
14 te 

Mektebin 937 mali scnc::i ihtiyacından olan yukam!a clns, mikdar, mu .. 

h;ır.m~n bc.:eli ve ilk tcmi.ıatı yazılı yemişler açM ck:::iltmeyc konulmuştur~ 

Eksiltmesi hizaı.ır.d:ı gösterilen &ilnı tarih ve saatte yapılacnkttr. Şartnan:.eleri .. 

ni görmek i:.tcyı-::lcrin hcrt;ün ve ckslltmeye girece~lerin belli gün ve saatte GU .. 

müşsuyun:l:ıki m~l:tep binas: dahilinde toplanan komisyona milraca:tforı ilin 
olunur. ( 7 402) 

Akay işletmesi MüdUrlUğiloden: 
Ad:ılar - An:ıdolu - Yalova hattında ıo. fkinciteşrin. 937 cumartesi günUn 

den itibıırcn kış tarifesi tatbi'; ol:.ınacak tır. Yeni tarife iskelelere uılmıştır. 
(7768) 

Orman Koruma Genel Komutanlığı 
Snhna1n1a l{om!syonu Başkanlığından 
1 - Orman kuruma kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye konulan 

ve talip çıkmadığından pazarlığa çevrilen (3500) rulet battaniye ye teklif e
dilen fiat pahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi muci -
bincc ikinci pazarlığı 2::! / ll/t'37 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Yeni
şehir de Ifomutanlığa mcı but Eatm nl ~a komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Battaniyccin muhammen bedeli (31,500) lira ve ilk teminatı (2362) 
lira Elli kuruştur. Şartmımeı:i her gün Komisyonda 158 kuruş tyıukabilindc a
lınabilir 

:ı - lstc!tlilcrin 2~tı0 sayılı kanun un 2. 3. üncü maddelerindeki vesika ve 
tcmin:ıt makbuzl:ıri!e belli gün ·re saat te mezkur Komisyona müracaatları. 

(7743 

lstanhul Erkek Öğret men Okulu 
Sat.na ma Kon1 :syonundan: 

•. O!mlurnuz içinw alın:cak ola? 4000 kilo Bursa Pirinci 7 / 12 937 Sah gU .. 
n~ saat 14 de Cagal ogluncla Lıı:elcr Muhasebeciliğinde Okul satınalma J{o .. 
mısyonu tnra.fından iha!c c~ .. :nc' üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Mu -
hammen fiatı 23 kuruş ilk teminatı €9 liradır. İsteklilerin §eraiti anlamak 
için Kadıköy acı bademde bulun:ın Okul ldarcsint, Eksiltme için belli gün ve 
saatte ilk teminat m:ı'.tbuzu ve tirJrct Od:ısı 937 yılı bclgtsile Komiyon:ı gel .. 
mclcri • Teminatın c!;oiltmcdcn bir sa at evvel yatırılması ilP.:n olunur. 

(77721 



• 

3 günde 
Yeni ve cazip 

. güzellikte 
Bir ten 

Burutukluklardan kurtulmağı ve daha genç ve güzel 
görUmneği seversiniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir genç im tenine malik olma.k istersiniz değil 
mi? Evet denini&, bu basit gtlzelllk tedbirini tec
rU.be ediniz. ller .,.qam, yatmazdan evvel pembe 
retıghıdekl-TOKALON kremhıl kullanınız. Bu kre
min terllibinde Vıyana Onlveraite Profesörü Dr. Ste
jakalln cuib ke§fi olan ve bUyUk bir itina ile inti
hap edilmif gen~ hayvanlardan istihaal ve "BİO
CE f . .ı'' tabir edilen mUceyrelerl canlandıran yeni cev
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cildinizi 
beeler ve gençlettlrlr. tık tatbikmdan itibaren erte
al 1&bah, cildbıJsjn ne kadar taaletmiı ve gençlet
mif olduğunu göreceksiniz. 
Hastanelerde 60 - 70 yaşlarındaki kadınlara yapı
lan tecrllbelerde 6 hafta nihayetinde bunııuklulda. 
rm tamamen zafl olduğu görUlmUştUr. 
GUndUz için (yağsız) beyaz rengindeki TOKALON 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve taafl
'Ye edilmiş ~ytfnyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
"1esamata nUfuz ile derinliklerde gizlenmiş ve hiç 
bir sabunun ihraç edemediği gayri saf maddeleri 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı k:ıymeL 

ll 11J18Ul'lar ile, açık meaamab kapatır ve Uç gUn zarfmda en çirkin ve 
en llert bir cildi beyazla.tıp yumueabr. 45 - 50 yqlarmdaki kadmJara 
bile bir genç kızm tuellthü ve yumqakhğmı verdiği teminatbdır. He. 
men bU gtlnden bir ttıb veya bir vuo TKALON kremi alınız ve tarif 

dltl veçlılle kullamms. Netieeainden aon derece memnun kalacaksınız 

20885 
c;AZETEMtZE VERECECINIZ iLANLAR VE iLAN JŞLERINIZ 

iÇiN BU NUMARAYA TELEFON EDiNiZ: 

A"-: lıtanl.al AnkaraCaddeai 
VAKiT Vur.da altında No: 195 

........ •reW.:20335 

.HABf;f!.- i\ 

Diaya~a nam veren _metiıur. 

Li MUHiDDi 
RACi BEKiR 
ŞEKER TiCARETHANELERi 

Aldd., lokum, ......... .-n. ... 
dem ezmesi. acı badem kurabiye. 
ıi, reçel, ıurup, wark uıulüncle inal 
ecliliniı fııbk, badem, fmc:hk, lra;y91 
ve alafranga ~a tekerlemeleri - 1 
nin her çeıidi fevkaladedir. Lezzeti. 
ne do,am olmaz. 

Ali MUHiDDiN 
RACi BEKiR 

TiCARETHANELERi 

C.,et liikı amNlajh ner .. kara.. 
llleli yapıyor, tnıiye ederiz. 

ALI MUHiDDiN 
RACi B~KIR 

TiCARETHANELERi 

Tahin helvaları halis tekerdendir. 

ALI MUHiDDiN 
HACI BEKiR 
Ticarethaneleri mamulitı. SabJ 

terleri: lıtanbul - Beyoğlu - KL 
raköy - Kadıköy. Taıradan top. 
taıı ve perakende aipariı vermek ar. 
zuıiında bulunanlann IQtfen: 

• •• 

Günün 24 saatinde hasta 

GRiPiN 
Katef.-ini lna•mnn. 

GRIPIN: Bikün atn, uzr •• ...._ 
alan lreeer. 

GRIPIN: En pddetli bat " dit 
airdanm ıüratle dindi. 
rir. 

GRIPIN: Nezle. ariP •• romatiz. 
maya 1carp çolr müeaıir. 
dir. 

icabında günde 3 liırn 
ısım ve markaya dJkl<at. 

ALI MUHiDDiN HACI BEKiR 

Hamidiye caddeai, Bahçekapr, ta. 
tanbul adresine yumalan rica olu. 
nur. Verilen aiparifler derhal gön. 
derilir. 

Taklltlerlnden sakınınız. ~ 

---------------------------:J.V 

.._ Dr. lh .. n Samı 

Gonokok Aşısı 
Belqukluju ve lhtilltlanna bıeı 
pek temrU " tue qıdr.. Divan~ 
lq !:ıult.p Mabmut tUrbNL No. 113. 

Ankara Memurlar 
Kooperatif Şirketinden: 

Eski hilae lelletlerinin deği§tirilmea i ve l~ leDesilıe ~ 
10 kuanç payı ile tatilıllk berindeıı yap!lacak yUr.de 8 ~ 
tevziatına devam olunmar.tadır. Anbr ada bulunmıyaıı ortalı 
hisselerinin muvakkat makbuz veya ctlldanlarmı Ankarada 1; 

miidilrlüğtıne göndererek mUvazzah adreslerini blldirmelerl rıoa 
lunm. 


