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lngiltere ve Fransa notasının reddinden sonra 

Italyayı cebir ile yola getirmek 
için müzakereler başladı 
ispanyaya 1 

· 

Pransız kuvvetleri 

-
' 

Sevk edilecek 
Minorka adası 

lngiltere ve Fransa taraf ~ndan 
işgal olunacak 

Trablustan le 'ıdide karşı . 

lngiltere Mısırda 
Askeri hazırlıklar . "" 
Yapmağa başla(lı 

~ısırdaki taYya're filolar1 takviye 
· e hudutlarda tahkimat yapıhyor 

• YaU.&elill 

eMADRİD 
""-'·. 

C E.2AYIR · 
FRANSA 

JIUAT • P' As ' ' 
~ B~?oar adalarının t'<lziyctini gösterir . ha rit11 

J 200 000 kişilik 
e Çin ihtiyatı hazır 
u kuvvetleri iki misline çıkar
ş,,~ak ıçin hazırhk yapılıyor 

~ (Y0.Zısı s inci<l6> 

'-'~ h ;. 12 (AA ) ç· matbuatının 
ld;c ,'1v~ l<1tV\·ct' .". • - J apon topçu Pekin, 12 (A.A.) - ın . k 

ıcı ç· •C'l! oı: sab;:ıh S . . ğ" .. ens Tchnın u • 
Ilı." ın r.1c\•z"l . . • • <ınghay • bildırdi ıne gorc pr .. .. .. 

lilcrdir crın.· Wrni.•:-. rdı:nan et • mandasında bulunan Mogol yuruyuş 
Cl:ıopci Uz J~ponlar, ateşlerini ı ilh kolları §imalden ve ~arktan Mogollarca 

l> Crındc t k · ., assa d ' A eski bir 
ı Uturıı:r•t c sıf et:nişlcrdir mukaC:.:leı addedilen ve ını w • 

c e ı '" aki Çi b · . . . kezine dogru ıler 
L "ercıt d'• n ataryaları k b şehır olan Suıyaın mer 
•ıa ort J mu a e-

&ara Ug';rat apon nakliye g'"' • • • lemektedirler. 
rnışı d "mır;nı . ·· · t • t 

I········ .ar ır. . Eyalet hük(ımeti Çın komunıs ıeı a-

1' .......... . 1 hrin müdafaasını 
1\ y ·-············ tarının yardımıy c )e w I -- Ya re pi ...................... idare etmekte ise de ayni za~a.nda m~~ 

! ke Y&ngasu IUbiyct halinde Mugchina ısttkamctın 
i K Şldes1 PJd d · k'l ı;. de hazırlanmaktad:r. ; 1 e e gcrr çe 1 me.,e 

1 a.., Japonlar bir arpa boyu 
1 c. a na n iler:emişler ! 

1 
f"~ Şanghay 11 (A.A.) - Japon o~u-\J ,... a r a !! •• o""ylemeğe salahiyettar 

'!; ,, 1 a r su namına soz s . 
... ~ İ•\ci 8• .. ' bir zat, Japon kuvvctlcrin:n c::-;martcsı 

·--._ ••• ~~Olnı·u?ı:<lır ve pazar günleri Şanghay yan~ mc~· -
••••••••••••• • nchri'-·l~ K1an ................ : danı civarında Vusung J 

(Devamı S incicld) 

' 

--~tatürk manevra sa1uısınaa 

Kırmızılar mukabil 
taarruza geçti 

BaZIUI ve Aydın bombardıman ve bir köprtı berhava edlldl, 

Büyük Başı-umandan nwııcı•ralarda 

l2mllre Aydının muvasalası kesildi 

Atatürkün 
takdirleri : 

Bütnn k~mutanlar iyi karar veriyorlar, iyi diişünüyorlar, iyi 
yapıyorlar. Asker çok ziodedir, bu çetin nrazfde ~ok 

tabammill gösteriyorlar 

Komutanlardan, askerlerden 
memnunum 

' Söke, 12 (Hususi) - Garbi Anado. , lendiğinden mavi liuvvetler §ehri gö.. 
lu manevraları süratle neticeye doğru rememişlerdir, Bu suretle kırmızı 
inkişaf etmektedir. kuvvetlerin köprü .mevc-~t değilken 

Evvelki gün Sökeye giren mavi kuv- nasıl bir hattı hareket takip edecek. 
vetleri dün de Aydına girmişlerdir. leri tetkik edilmiştir. Hava kuvvetle. 
Kırmızı kuvvetlerin çok seri olan tc- ri Aydın istasyonunu ve hattını bom
cemmü hareketine mani olmak için ev bardıman ederken de o sırada istas.. 
velki gece yarısı Aydını ve sonra da yona girmekte olan kata.roaki kıt'ala.. 
sabaha karşı Nazilliyi bombardıman rın vaziyeti tetkik olun.muştur. 
eden mavi kuvvetlerin bava filoları Mavi hava kuvvetlerinin bu taar. 
bundan sonra Sarayköy demiryolu ruzlannda kadın ta.yyarecimiz Ata .. 
köprüsünü de (rnefruz olarak) berha~ türk kızı Sabiha Gökçen de vazife aL 
va ctmi§lerdir. AY,dm s;ok iY.ı maske. mış bulunu.):ordu. (Dcoomı 8 incide) 

Pehlivanköy ün
de~i kaza 

(Yazısı 4 i.incüde) 
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:Oış Süµısa: 

Fransada yapılan 
seçimin ilk 
neticeleri .•. 

Yazan : Şekip Gündüz 
Fransada Cuntonal seçim yapıldı. 

Bu seçimin ilk neticelerinden son ay_ 
lar zarfında ortaya atılmı§ olan bir_ 
çok tahminlere cevablar sezmek müm
kündür. 

Cantonal seçim, iktidar m~vkii hır
sıyla yanan ve biribirine amansız bir 
mücadele açmış olan siyasi partilerin 
Fransız milletinden kopa.rdıklan iti -
mat, muhabbet ve emniyetin derecesi 
etrafında oldukça sarih bir fikir ve_ 
rebildiği için, geçen saylav seçimi ne
ticesinde iktidar mevkiini ele alabil. 
miş olan partilerin, gelecek saylav 
seçiminde mevkilerini muhafaza ede
bilip edemiyeceklerini bundan anla • 
mak mümkündür. 

Hele geçen Fransız seçimi netice. 
sinde iktidar mevkiine yükselmiş olan 
siyasi kuvvetin "halk cephesi" olduğu 
gözönündc tutulacak olursa ve bu se. 
çimden çıkarılacak manalarla bu halk 

cephesinin Fransadaki mevkii üw
rinae konuşmak imkanları elde edile. 
bileceği düşünülecek olursa bu Can
tonal seçimin neticeleri bilhassa e. 
hemmiyet kazanır. 

Demokratik, parlementaire Fransız 
rejimi içinde mücadele eden partileri, 
temayülleri bakımından değil, met.od
ları balmnmdan üçe ayırmak rnüm

l<ündür: 
ı - Böyle bir rejim çerçevesi için. 

de hakiki manasiyle meşru ve kanuni 
siyast partiler. 

2 - Meşru ve kanuni bir siyasi par
ti hüviyeti altında çalı§mak imkanını 
bulmuş ihtilalci teşkilatlar. 

3 - Meşru ve kanunt siyasi parti 
maskesi takarak mücadeleye atılmı§ 

komiteci ve tethişçi kılikler. 

Son seçimden, bilhassa §U ikinci ve 
üçüncü nevi siyasi ~killi.tıar büyük 
şeyler ümid etmekteydiler. Bunlar, 
yani ikinci nevin bellibaşlı nümunele. 
rinden sayılan komünistlerle sosya
listlerin sol cenahı ve üçüncü nev'in 
bellibaşlı nümuneleri olan parti social 
francais ve (Parti Populaire Français 
= Fransa halk partisi) (~) daha altı 
ay evvelden propagandaya başlamış. 
lardı. 

Komünistler halk cephesi içinde 

lnkilap 
resim sergisi 
Teşhir edilecek 

eserlerin toplanma
sına başlandı 

Cumhuriyet bayrammda Ankarada o.çıla.. 

cak bUyük lnkılAp scrgtsl için hazırlanan e.. 

scrler toplannıağa b:ı.~lamıştır. Bu sene ser. 
ginin fevko.lo.de zengin ve yüksek olacağı 

mılnşılmaktadır. lnkılO.p sergisine güzel sa
natlar blrlJğl, müstakil ressam ve bey'ltcltraı 
ıar birliği ve ''D,. grupu sanatkArlan iştirak 
etmektedirler. 

Memleketimizdeki sanat te&1ckkllllerinln 
lkinclsl olan müstakil ressam ve hclkeıtraıı. 
lar birliği ı:ıımdl Samsunda kurmuş oldukları 
sergiden sonra açacağı yeni scrgllere §imdi
den hazırlanmaktadır. lIUstaktl ressam ve 
heykeltrll§lar birliği sanat cereyanını ilk 

defa lstanbul haricine ve sergileri Galata.Ba
ray lisesi ''e civarı dııına çıkarmağa mu. 
vaffak olan te~ekkllldllr. 

Bir sene zarfında sıraalle Zonguldak, Bur. 
ısa, Balıkesir, Ankara ve Sıunaunda sergllcr 
açan ve gene buralarda sanat küıtUrU etrıı. 
fmda konferanslar ırercn birlik Anadolunun 
daha iç vilAyeUerlnde sergller açmak kara.. 
rmdadır. 

Halt a tat lll kanunu
n a muhalefet 

Jııtorcaa. Y<ıkuıund& Yanık saraylar arka.. 
11ndnkl dokuma fnbrlkasınm sahibi Şerefin 
(fçllerlııt 2007 numaralı hatta tatlll kanunu 
na mugayir olarak çatııtırdığt anlaşıldığm_ 
dan eUrmümeşhut hallnd" yaltalanmıı " 
m:ı.bkcmcye vcrllmlştir . 

daha kuvYctli, memlekette şimdikinden 
dah a çolt rey toplamış bir siyasi kuv. 
vet olmak istemektedir:cr. Kazançla. 
rı, ibuna imlcün bulabilecekleri mana- ı' 
sına gelecekti. Doriot tarafından ku. 
rulan Fransa halk partisi ile Albay 
La Rocque'un idare ettiği Frausız So. 
cial partisinin kazancı ise halk cep
hesi hükümetine karşı müfrit aleyh. 
tarlık gösterenlerin derecesi etrafında 
bir fikir verecekti. 

İntihabatın ilk neticeleri ne müfrit 
solların, ne de müfrit sağların, yani 
bu !ki nevi siyasi temayülü temsil e. 
denlerin Fransız milletinden bekledik. 
leri derecede yüksek ' bir iltifat kaza
namadıklarını göze vuruyor. Demek 
ki Fransada halk demokrat rejim 
aleyhinde olmadığını, yani ne bir sağ 
diktatörlilk, ne de bir sol diktatörlük 
kurulmasına imkan verecek temayül
leri teşvik etmediğini bir daha bildir. 
rniş bulunuyor. Maamafih bu, halkın 
halk cephesi aleyhinde rey verdiği 
manasını kat'iyyen tazammun etme
mektedir. Zir a halk cephesi bUtün 
mevkilerinin yüzde doksanmı muha
faza etmi3, ve kaybettiği yüzde 10 
mevkiin yerine ba§ka taraflarda yine 
bu nispette ve hatta daha fazla. ka
zanmıştır. Yani bazı iskemleler değiş.. 
mi§tir. Bnzı yerlerde radikaller kay. 
betmiş, bunları sosyalistler kazan.. 
mıştır, bazı yerlerde de sosyalistlerin 
kaybettikleri yerleri radikaller elde 
etmişlerdir. 

Bu vntlyete bakarak, hadiselerin 
Fransız halkım parlamentocu demok. 
rat rejime bir kat daha bağlamış bu. 
lunduğunu, bu memlekette mütecaviz 
devletlere büyük İnkişaf im. 
kanları vermiş olan sağ par. 
tilerin tekrar iktidar mevkii -
ne gelmeleri güçleşmi!'J olduğunu, a
çıkça faşist olanların 'Fransız mille. 
tinden iltifat bckliyemiycceklerini, ve 
Fransız milletinin halk cephesi for. 
mülüne sol ihtilal havası karıştırmak 
niyetini gütmediğini söylemek müm-
kündür. Şekip GUNDUZ 

(1(.) Bıı partinin adına bakarak bi. 
zinı halk partimizle tıuıktaıı yakındcrn 
bir lxmzcrUği olduğu scınılmasrn. 

Otomobil 
tamirciliği 

YoUarm bozuk luğu sayesinde 

Büyük bir inkişafa 
mazhar oluyor 

MemlckeUmlı:de nakliyat l§lerl kısmen 
motörleısdlkten sonra teessüs etmeğe baola... 
yan otomobil tamirciliği sanayii §ayanı ııay. 
ret bir stlraUe lnkl§n! ctml~Ur. 

Şehrimizde yedisi bllyUk olmak Uzcre alt.. 
mış kadar otomobil tamlrhancs1 vardır. Bun 

' !ardan maada bütUn ncentaların yalnız ken-
di markalarını tamir eden tamirhaneleri de 
bulunmaktadır. Yapılan tetkikler ı;ısstcrmlş. 
tir kl gehrimlzdc yapılamıyncak tamirat ve 
tadlll!.t yoktur. Bu suretle senede 1600-2000 
otomobil ve otobUs tamir görmektedir. 

Şehrimizdeki motörlU kara vasıtalarının 
mıktan •OOO kadar olduğu halde tamirin çok 
olmasına scbcb !stanbul yollarının diğer Av
rupa şehirlerine nazaran bozuk oluşundan 
ileri gelmektedir. Avrupa geblrlerinde tamir 
nlsbetl y1izdr. 20_30 e.rıuıınd& tebalUf ettiği 
halde lstanbuldıı. yüzde 60 ye çıkmaktadır. 
Fakat otomobil tamirhaneleri kendi adcdleri 
kadar sokaklarda çalışan seyyar tamirciler. 
den ve oo!örlerden şil<Ayet etmektedirler. ld. 
diaya göre bizde otomobillerin çabuk boz\ıl. 
masının başlıca sebebi erinden biri de şoför. 
ıertn motöre ve otomobil aksamına kıymet 
\'ererek bakmamalan kadar yaptıkları olur 
olmaz tıı.mlrlerle bUsbUtUn bozmalarıdır. 

Pencereden düşen 
saksı 

Beıiktaşta, Saf.hin dükkanının pen 
ceresi önü~.de bulunan bir saksr, ye
rinden fırlamıı ve o sırada pencere al
tından geçmekte olan Hamid isminde 
b irinin ba§ına isabet ederek ağır suret 
te yaralanmasına sebep olmuştur. 

.·Hadiseler ve · fikirle.r •... 

Tatil mevsimi 
bitti • 

mı ? • 
Yaza~ : Nizametli11 Nazif 

Mektepler açıldı. Çocuklarımız, 

gençlerim"z, ilk ve orta mı:J.:tepled, li
seleri, yüksek mektepleri, üniversitenin 
fakülteleri'li gene canlandırdılar. Ki
tapçı dükkanları arı kovanı gibi işli
yor. Cümhur,:.yetin 1stanbuldaki mu
azzam • kültür mekanizması bütün 
çarklariyle harekettedir. Bu kadroda 
vazife almış olan her vatandaş yepyeni 
bir istekle çalışmağa başlamış bulunu-
yor. t 

Adliyede de ayni hareket, ayni can
lılık görülüyor. Hakimler, avukatlar, 
memurlar, !bu yüksek kuvvetin cemi -
yet ir.:Odeki büyük kıymetini tamamHe 
idrak etmiş birer münevver dikkatile 
işleri başına geçmişlerdir. 

Araba vapurları, mavnalar, yük ara
baları, kamyonlar, birkaç ay evvel yap
tıkları göçten dönenlerin, yahut sayfi
yelerden şehre göç edenlerin eşyalarını 

taşımakla meşguldür. Kamplar kaldı

rılmıştır. Köşkler, köyler, çiftlikler, A
dalar ba§ıboş doli\şmanın saaldet ini ta
danlardan boşalmıştır. 

HaVç, Boğaziçi, Ada, Yalova ve Ka· 
dıköy seferlerinde yeni tarif eler tatbik 

ediliyor. Banliyö seferleri az.Ymıştır. 
Belki yarın klaha azalacak. l stanbullu
da plajlara gitmek sevdası da tükendi. 

Tramvaylarda, vapurlarda, trenler -
de, şöyle muhavere krrpıntıları işidili· 
yor: 

- Yeni tuttuğum apartımanda kalö
rifer var. Neyse bu kış artık rahat ede
bileceğim. 

Yahut; 
- Bizim hanım, çocuğun mektebine 

yakın olsun dedi ide '' .•.. ,, tarafa taşın
dık. 

Yah ut ; 
- Galip apartımandan bıktı. Zaten 

biz apartımanda oturamıyoruz. Bir ev 
tuttuk .. 

- Biz de öyle .•. Hem bizimki kalö
riferden de bıktı. Ate~:n ışığını gör
mezsem ısınamıyorum diyor. Büyük 
çini sobalar aldık. 

Bu son cümleyi bir tramvayda .:şit -
tim. Desenize ki yapılan n~riyata, ir· 
şatlara, propağandaya rağmen hala 
.. orman yakmak istiycn,, ~er var. 

Velhasıl herkes; 
- E lvdda ey tatil devresi! • 

Memurların 
vaziyetleri 

tetkik edilecek 
Bu maksatla bUyUk 
bir anket yapılıyor 

Hükumet, bir kısım memurların al· 

dıkları maaşlarla geçinmekte aıkıntı 

çektiklerini ve bugünkü hayat ga.rtları
nın alınan maaşla tevazün husule ge

tirmediğini görerek m emurlann geçim 

zorluklarını izale edebilecek bazı ted

birler almağa karar vermiştir. 

Henüz mahiyeti tesbit edilemiyen 

bu tedbirlerin ittihazı için memurların 

vaziyetlerini bütün vuzuhiyle göstere

cek bir anket hazırlanmıştır. 

Anket varakaları Türkiyenin her ta· 

rafın.da 31 ilkkanun 937 cua günü dol

durulacaktır. Alınan ~evaplar derhal 

Ankaraya gönderiltl,;ek ve burada sta

tistik umum müdürlüğünde kısa bir 
müddet içinde tasnif edilecektir. 

Bareme dahil memurlar için dört 
sayfalık sual varakaları hazırlanmıştır. 

Bu varakalardan 200.000 adet bastırı
lacak bu ay içinde bütün idare amir

liklerine memur sayısı nisbetinde dağı
tılacaktır. 

Sorulan malumatı muayyen müddet 

içinde mazer.~ti olmaksızın vermiyen 

veya doğru olarak bildirmiyen memur

lar 5 liradan 25 liraya kadar para ce

zası ve iki aya kadar ha'if hapis ceza· 
siyle •.:ezalandmlacaklardır. 

Dey"p birer k.şlağa çekiliyor ve bunu 
hepimiz tab'i bir hal addedebiliyoruz. 

Bence bu coğru değil. z :ra evvelki 
gün hararet 16 - 29 derı:cc arasında 

idi. Dün 17,5 - 25,6 arasında dolaştı. 
Güneş hiç fena değil Denizl:ie en ufak 
huysuzluk yok. Geçen cuma günü kiş
lağa ( !) inmiş olanlardan bir çoğunun 
cumartesi gür.Ü tekrar bir köye, bir a
daya, Floryaya can atnuş oldukları 

söyler: yor. 

Evvelki gece yağan yağmurun sa
daha verdiği ilk st-rinliğe aldanarak dün 
pardesülerini sırtlanna geçirenler bu 
ağırlıklarr bütün gün ne yapacaklarını 
bilernec1,:ler. Öğretmenlik eden arkadaş
lar,. tanıdığım talebelerı sıcaktan şi

kayetçi. 

Dün bir iş için adliye dairesine uğra
mıştım. Kan !er içinde kaldım ve gör
düm ki tatil devresinin b\tiıini tabii 
telakki edenler pek azdır. 

Binaenaleyh; istanbulda tatil dev
reffoi istanbulun iklim şartlarına uy
durmak doğru olacak sanıyorum. Bu 
şehrin en güzel zamanı sonbaharıdır. 

istanbulun ilkbaharı zaten yoktur. 
Bu mevsim biz!de kışın bir devamıdır. 
Yazın ilk aylan ise kah yaz. kah ilkba
harla kan§ık veya düpedüz bş tezahü
rü yapar. istanbulda baharın Ncvrüz 
ile baıladığı bos bir iddiadır. Sonba
harın eylülde başladığı nısıl boş b:r 
i<ldia ise ..• 

İstanbul a•:fü şu koskoca laboratuvar
da yıllarca devam eden m:.i~ahede v; 
tecrübemizden :;onrı. biz.:m ulaştığımız 

netice şudur : 

Burada her mevsim takvimlerde gös
terilen ''resmi., ba§langıcından mutlaka 
bir buçulC ay sonra başlar. 

Tatil de"Vre~erini bu ıyıla kadar itiyat 
edindiğimiz günlctlden bir buçul: ay 
sonra başlatmak bize dah:\ •ioğru olacak 
gibi geliyor. Hiç olmazsa ilkteşrin so
nuna kadar adliye ve mektepler açılma-

Faraza 29 ilkteşrin Cumhuriyet Bay
ramını mHletçe kutluladıl:tan sonra 
kamutayımız, !tültür müesseselerimiz, 
ve adliycmizle birJlkt e, hep biriden yeni 
çalışma yıllarına girsek •. Nasıl olur der
siniz?. 

Nizamttin NAZiF 

Ahmet Refik'in 
• 

cenazesı 
Dün merasimle 

Adaya defnedildi 
V cfatı h aberini teessürle bildirdiği

miz kıymetli tar:hçi Ahmet Refik'in ce· 
naze merasimi dün yapılnujtır. 

Merhumun vaı:lycti muc!bince, Hay
darpaşa h astanesinden bir motörle A
daya nakledilen cenaze, villi ve beledi

ye reisi Muhic:din Ustündağ, ailesi er
kan, lıllObeleri, polisler matbu -

at meri'!llfplan ve merhumun en iyi ar
kadaıı. Rc:ısam Çallı İbrahim hazır ol· 
duğu h alde kaldırılmıştı r. 

Cenazeye Türk Tarih Kurumu, mat
buat Cemiyet i ve Adalar kaymakamlı· 
ğı tarafından çelenk göndeıilmişti. 

Mezar başında merhumun yal:ın ar

kadaşları onun hayat ı ve meziyetleri 
hakkında nutuklar söylcmi5lerdir. 

Halayda seçimi 
kontrol komisyonu 

Cenevre 11 (A.A.) - Hatayda inti
habata nezaret ddecck olan Milletler 
Cemiyeti komisyonu toplanmış ve rc~s
liğe İngiliz <lelcgesi , Reidi seçmiıtir. 
Korr.:syon bu hafta sonunda Ankara 
yolu ile Hataya gidecek ve dönüşte in
tihabat hususu.nda bir plan hazırlıya - . 
caktır. Bu plan Milletler Cemiyeti kon . 
sey!nin tasvibine arzolunacaktır. . 

Konsey intihabata nezaret edecek o- · 
lan memurları t o.yin edecek ve 1938 
ilkbahanrlda yapılacak olan intihabatın 
da kat'i ta rih..n i teSbit eylyiecektri. 

·12 İLKTEŞRİN - 193 ' 

dlm/ata daic ... ...................... ... 
Ahmet R efik 

A OLAMAK kabiliyetini kaY~~ 
menin acısınr, Ahmed Refik ili 

cenazesinde anladım. O adamı, yıU81'' 
dan beri sevmeğe, elini öpmeğe, bat
ta mütemadiyen kendinden bahsctıJle' 
sine, kendini .öğmesine alı5m1ptık· 

Bir tarihçi Ahmed Refik vardı, bir 
de bizim dostumuz olan Ar..med ııc· 
fik. Biri ncisiniı;ı cild cılct kitııblstl 
vardır, onlar daha uzun zaman oJ\ıl• 
nacaktır. Zaten bizim nesle - ts.ri~ 
zevkini değil _ okumak zevkini a,şılll-
makta o kitabların büyük llizıneti oJ.. 
du. Tarihi umımıi'si forma. fonnn. ~., 
karken bizler daha mekteb sıralııf11l' 
da idik: onları haftada bir alır. b~ 
okur, resimlerine bakar, snklard11'-
Her cild bitip de Hilmi kütüphnnesill' 
de onun yeşil cildini aldık mı, koltU~ 
)arımız kabarırdı. Ahmee Refik bl 

zim ilk kıymetli kitabımızın muhaff~ 
ridir. Sonradan kütüphanelerimize d~ 
ha güzel, daha kıymetli kitablar gif 
di: parlak kağıdın, resmin büyük bit 
§ey olmadığını anladık, Tarihi um"' 
mi'yi açıp okumaz olduk, hatta çoğıl' 
muz onu başkalarına verdik, kaybtt 
tik. Fakat onu unutamadtk. Ons. ~ 
cukluğumuz, ilk okuma zevkimiz ~ 
hdır. Şimdi Hilmi'nin At.ı:ıs'mı ve 

0 

Tarihi umumi'yi lıatırladıkça göılefr 
min önüne yeni okum.ağa ba§ladrP 

günlerin bahar sabahları geliyor. ~ 
yalnız benim için böyle dP.ğildir: b 

zim neslin birçok kimseleri için bli~ 
lodir. Hatta bugün ben yaşta olıınJ,ı' 
Ahmed Refik'in kitablaıını bende 
fazla okudular: b~n Lale dcvri'ni, SC' 
7wllu!yu yeni çıktıkları zaman okuJll" 

dım; çünkü ben Ata beyin oğlu)~ 
Ata bey de - her nedense_ Ahmed ııe 
fik'ten pek hoşlanmazdı. 

Bizim dostumuz Ahmed Refik, t~ 
rihçiden ziyade ı;ıairdi. Rakı içn1cğt 
oturdu mu, ikinci kadehte coşar, ş~ 
kılarım okumağa başlardı. Bazall 

bize: "Bir şiir okuyun'' dP.rdi, f~"' 
ne -şöylcsek beğenmez, ba§kasmı ist~ 
di. O istediği başka şiir. kendi Jll.

0 
zumeleri, tıarkıları, Çallmamc'si ~ 
Onları ezbere bilenimiz <;ok az ol ~ 
ğundan hoca ile şiirden bahse~ 
haylı zor bir iş olurdu. Fakat o l< • ~ 
ra bakmaz, bizim yerimiza kendiS~ 
kuyuverirdi. Ahmed Refik'i çok~ ı' 
dim: ilmine karşı içimde, belki ,tP 
bamdan kalma bir ı;ıüphe vardı. ,tJ 
bir çocuk gibi, nahvetini gizlemı~ 
hl.rkesle, hiç tanımadığt kimse~ 
senli benli konuşan o gönülsüz in ·jf 

~ şı 
dan hoşlanırdım. Buna rngmerı !) 

terinin harikulfıdc olduğunu sö)'l 

miyeceğim. Hiç sanatkar değildi, fi 
şi güzel söylerdi. Şarkıları, mest 
''Rabbin bana bir nimeti varS'~ 
"Şen gözlerine nese veren .. ,. b9.lfı. I 
lerde dolaşıyor, bir müddet dahB ıt! 
leneccktir. Fakat Göniil - eiir 

muası - pek rağbet görmedi; ~f 
dan sonra göreceğini de zannetJl'lJ 
rum. Belki birkaç beyti hafı:ın\,v 
yer ebneğe layıktır. Mesela: •'JJC 

den aldığı ezvakı sen bir dinle siJl 
den, - Ne sinen kurtulur bendcfl ~ 
gönlUm vazgeçer senden ... ,, Bu d9-
fi değil mi? 

Zavallı Ahmed Refik, zavall1 

cam ... Öleceğini biliyorduk, aIIla. ~ı 
yüreğim parçalandı. Bir ağhyn.b!~~ 
dim, belki ondan sonra seni sil~ 
güzel hatıraların verdiği tebCS 
ana bilirdim. 

Nurullah AT~ 

- Nöbette pek canım 

da içcrsiıte bir radyo koydurtı• 



No. Lira 

17 40 
28 ·10 
:n 40 
34 50 
44 50 
97 bu 

118 40 
190 70 
247 ~ı 270 
406 40 
453 40 
487 40 
611 40 
63U 50 
666 200 
739 40 
800 50 
820 1000 

1050 40 
. 61 40 
96 50 

104 50 
17:1 70 
192 40 
295 200 
457 40 
480 ~o 
431 40 
618 50 
769 50 
716 40 
792 40 
797 50 
808 50 
805 50 
846 3000 
854 40 

2097 40 
182 50 
237 50 
241 40 

2249 50 
306 70 
333 40 
366 40 
418 40 
454 70 
458 40 
477 40 
4 78 200 
561 70 
579 40 
625 40 
608 40 
629 70 
649 70 
631 40 
698 70 
788 40 
836 50 
856 50 
873 40 
882 40 
971 50 

~014 70 
78 40 
8t 40 

114 40 
189 200 
197 40 
l98 40 
226 40 
241 40 
252 70 
:~24 40 
344 50 
369 200 
379 40 
434 
482 

50 

ünkii 
No. 

514 
531 
667 
687 
693 
720 
736 
851 
907 
928 

3843 
982 

4197 
219 
230 
395 
425 
468 
500 
568 
575 
650 
693 

4781 
798 
815 
830 
875 
916 
917 
986 
fl9:.l 

5005 
R:J 
68 

169 
179 
181 
237 

5404 
41::? 
436 
503 
507 
\>41 
fı53 
669 
6 2 
690 
690 
697 
729 
770 
865 
874 
937 
941 
963 

6013 
133 
220 
232 
357 
421 
465 
479 
487 
5H 
619 
622 
625 
632 
ô22 
714 
739 
935 

7090 
95 

200 
216 

Lira 1 

401 40 

401 40 
70 
70 
40 
40 
40 
50 
70 

200 
50 
50 
50 

200 
40 
50 
40 
50 
50 
40 
40 
401 
501 
40 
50 
401 50 

200 
40 
40 
f>f) 
50 
70 
10 
501 
40 
401 
40 
rıo 
40

1 

rn, 
40 
70 
40 
50 
10' 
701 
701 
501 

1 

mı 
2~1 
40 
50 
70 
40 

200 
40 
50 

. 40 
50 
70 

2001 
40

1 

401 

No. 

334 
360 
378 
574 
583 
59S 
632 
61'1 
650 
694 
726 
811 
816 
911 

8019 
I 2 
5S 
9S 

H4 
164 
l90 
221 
278 
314 
4·>•) ,__ 

492 
631 
682 
812 
734 
725 
737 
7!1~1 

g&I)<\ 
782 
902 
937 
944 
~62 
998 

9044 
48 
57 ,..,.. 
' ._) 

1:1s 
24!> 
:mı 
405 
426 

9654 
662 
673 
675 
830 
884 
970 
974 
989 

10026 
43 

263 
274 
291 
336 
:~60 
321 
411 

·Lira r No. 

401 789 
50 774 
40 853 
40 10879 
·10 789 
40 926 
70 969 
50,11014 
40 23 
40 :3S 
10 47 
40 50 
40 77 
40 190 
40 227 
40 356 
40 ·105 
40 ~141 
40 !)17 
40 521 
50 11:>30 
70 !'51G 
50 571 
70 575 

200 fı~2 
40 559 
40 fill 
50 GG!l 
!)() 700 
!iO 710 
70 2D 

'10 ·905 
70 964 
30 12üll 
70 32 
701 84 

200 120 
70112173 
50 178 
40 181 
401 207 
70 225 
701 soo 
50 :1:J6 
50 1 :178 
40 3H6 
40 4 3 
40 160 
40 498 
50 507 
40 524 
40 561 
50 579 
40 648 
40 655 
40 12683 
40 703 
40 774 
70 7 9 
50 842 
40 907 
40 994 
40 13027 
40 69 
4() 99 
501 J52 

70 10A;i'; 401 170 
401 467 50, 269 
40 1 461 50ı 282 
40 4€8 401 :l26 
40 fı~9 40 40~ 
40 3 40 13000 
AO' 5, 9 ~ 557 40 1~442 

200 550 40 !533 
40 1 630 10 :··;4 
701 63~ 401 61S 
50 633 4r G4G 

40 671 70 7 l3 

Lira No. 

50 800 
50 901 

200 914 
50 940 
50 950 

200 962 
40 993 
40 1'1002 
50 31 
70 44 
70 53 
40 66 

1500 1:J9 
40 213 
50 314 
.ıo :~s~ 
50 395 
40 401 
'10 414 
40 524 

200 530 
70 15:ll0 
:,o 471 

200 513 
40 577 
50 593 
!30 646 

200 647 
50 657 

1000 705 
40 770 
70 S38 
40 864 
50 877 
50 977 
50 16008 
50 31 
70 64 
40,16070 
40 103 
40 181 
40 190 
40 228 
40 245 
40 215 
40 266 
40 255 
·10 349 
40 :380 
40 3S6 
40 397 
70 469 
40 489 
40 589° 
40 660 
40 670 
40 16733 
40 7fı8 
50 7 7 
40 787 
50 833 
50 836 
50 875 
40 930 
·!0 1 960 
40 17025 
40 82 
40 155 
50 271 
40 :~2{) 
70 :~71 
70 373 
40 17404 
50 412 
401 4J5 
4.0 4·0 
70• 449 
40 49 
70 Gn 
40 703 
40 757 

~Kazanan 
Lira 

40 
10 
40 
40 

200 
200 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
70 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
70 
40 
70 

200 
70 
40 
70 
70 
50 
70 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
70 
40 
40 

200 
50 
40 
70 
40 
40 
40 
40 
40 
70 
40 
40 
40 
50 

1000 
40 
50 
40 
40 
40 
70 
40 
50 
40 
40 
70 
40 
40 

200 
50 

200 
40 
70 
50 
50 
40 
50 
50 

:gı 
40 

No. 

799 
803 
853 
868 
876 
89S 
951 

18063 
S7 

122 
124 
179 
191 
277 
303 
326 
393 
405 
473 
537 
616 
G20 
725 
821 
837 
863 

18835 
880 
890 
969 

19060 
242 
247 
278 
331 
317 
376 
420 
428 
538 
541 

19578 
604 
673 
852 
951 
965 

20026 
35 
46 
75 

129 
202 
62 

276 
305 

20396 
411 
456 
492 
516 
540 
569 
606 
637 
711 
726 
760 
780 

20929 
798 
992 

21038 
56 
58 
61 
76 

133 
165 
168 
169 

Lira t No. 

40 175 
40 209 
50 209 
40 244 
40 26 

1500121357 
40 3i6 
50 :)84 
40 392 
50 398 
50 417 
40 424 
40 426 
40 551 
40 552 
40 576 
40 663 
40 69Ş 
50 713 
50 728 
50 820 
70 871 
50 21892 
40 902 
50 22062 
40 85 

200 93 
40 118 
70 161 
40 154 
50 203 
40 238 

.200 290 
1000 401 

40 415 
70 477 
50 586 
40 596 
70 22605 
70 613 
40 637\ 
50 675 
40 689 
70 741 
50 74.6 
40 739 
40 753 
40 877 
40 908 
40 934 
70 955 
40 23009 
50 62 

200 65 
40 117 
40 289 
50 291 

1500 304 
70 350 
50 483 
40 496 
50 5.18 
40 560 
40 567 
70 573 
70 23623 
70 637 
50 697 

200 698 
40 699 
00 812 2 
501 741 

1000 767 
40 770 
70 790 
50 802 
50 869 
50 934 
50 24040 
40 65 
40 174 

Lira No. 

50 198 
50 24217 
50 235 
50 246 
40 349 
40 364 
40 3-'"1 , , 

1000 410 
40 428 
50 4'16 

15000 447 
50 4'18 
50 5~9 
70 549 
40 5&1 
40 678 
40 695 
40 749 
70 779 
40 800 
50 810 

1000 24812 
70 840 

200 855 
10 869 
40 922 
50 937 
50 945 
40 990 
40 25104 
70 108 
70 176 
50 202 
40 28.1 
40 406 
70 413 
40 25478 
40 492 
40 593 
50 567 
40 568 

l500 617 
50 627 
40 639 
70 653 
50 668 
50 684 

1500\ 689 
70 700 
40 751 

200 757 
40 767 
40 774 
40 25874. 
50 956 
40 963 
50 984 
40 26028 
70 219 
50 36 
70 250 
50 284: 
70 284 
70 396 

200 511 
·10 574 
40 582 
70 616 
70 655 
50 675 
40 26694 
40 717 
40 720 
50 741 
40 768 
40 783 
70 810 
40 863 
70 $85 
50 S86 
·10 ~20 

um aralar 
Lira No. Lira 1 No. Lira No. Lira 

40 30094 40 1 70 40 940 
40 961 50 99 70 31 40 
70 970 200 154 50 67 40 

40 232 50 100 70 
401 221 50 167 40 
50 395 50 265 50 
50130483 70 231 40 
501 674 40 34284 40 
401 733 40 333 70 
40 770 40ı 356 40 
50 813 40 476 50 

50 989 
70 992 
10 995 
40 27011 

200 20 
40 33 
40 91 
50 ı:.m 
40 17-1 10 824 ·10 567 70 
50 182 50 836 40 594 70 
70 192 40 977 50 602 40 
40 203 40 31030 50 71.l 50 

40 100 401 745 40 
40 196 50 753 50 
70 213 40 798 70 
501 228 401 843 40 

ıooo 1 346 401 861 40 
50 357 50 897 40 
50 424 50 960 40 
50 508 50 990 40 

40 257 
40 271 
501 306 
40 424 

701 428 
40 434 
50 471 
40

1 

495 
200 27540 50 31574 40 35017 40 
40 578 40 579 200 26 70 
40 591 40 582 40 27 f>O 

50 698 40 62 50 
70 723 50 78 40 

-iO 622 
50 705 
70 816 50 140 70 139 50 
50 903 70 792 50 211 200 
40 28037 70 832 40 257 40 
70 44 50 908 50 285 70 
70 45 50 938 50 336 40 
70 8.5 •10 32002 200 349 50 
40 113 40 957 40 355 50 

70 26 40 388 40 
200 131 40 388 40 

40 140 50 397 40 
,ıo 32221 40 399 40 
40 253 L500 437 40 
40 490 40 452 40 
'10 278 50 590 40 
70 279 50 35595 50 
40 282 50 679 50 
50 283 50 686 40 
40 362 40 752 70 

40 201 
40 229 
50 236 
40 237 
50 257 
40 28282 
40 291 
40 367 
40 387 
40 412 
40 435 
40 588 40 460 50 748 50 
·10 610 50 468 50 785 50 
40 620 50 531 40 so1 200 
40 718 50 534 40 821 50 
40 739 50 572 40 987 40 
40 744 40 611 70 993 70 

200 829 50 803 40 36032 40 
70 831 40 05 70 
50 937 50 32813 50 
40 992 50 839 40 
50 29019 50 886 70 
40 51 4C 936 40 

200 56 40 976 70 
40 76 40 33016 40 
40 100 70 19 40 

50 Ov 96 
50 56 10000 

40 103 
40 167 
50 200 40 99 40 
50 217 70 140 40 

200 167 50 
200 207 1000 
40 253 70 
40 33286 70 
40 318 70 
40 347 70 
50 .i72 70 
50 484 40 
40 796 40 
50 753 40 

50 313 
40 341 
40 363 
40 394 
40 40 

40000 514 
50 536 
70 29548 

2001 563 
50~ !180 

70 808 40 
40 815 40 

40, 591 
Mı 596 

40 901 50 
40 924 50 
50 934 401 
70 34000 40 

501 631 
40 638 
501 863 

1000 95 25000 249 

40 654 401 751 

.... 
~~!!!!~~~~~!!!~~~4~0!!~'!61~~ 40 788 • • ./r' ', . • • • 

fa Ug u·· n k u·· N-ö-.b-e_t.-çl-«>~n~~er 
Bu gece şehrin muhtc"lf semtlerinde pö. radyo b"tçı eczaneler ııunlnrdır: 
lalanbul dneU: 

j lP,\l"i"llrUL~. g ra rn 1 Sirkeci (Minasyan). Alemdar <AbdUlkn. ı. <lir). Beyazıt (Haydar), şetızadeba§ı (Asnf) 

Ak (ş c!) Şehremini ıNAzıını. I<n. s " saray • er , 
,uO Pllkla d ra-nm-''k (L·p.mal), samatyn (Erofilos), Fe. 

l!<Jlo· ı:.ııınr ans musikisi, 19,30 armonik 6 u .rn .n. ,.,_ °' ~ ta at n•• (HU•a'"'"ddln), EyOp Dcftcrdarda (Arif} 
~Yo ıu hal r ından, 19,30 konferans, ~ --··-
1.laı, ı~an kcvt namına tlnhl.ııarlar hakkın. Bakırköy (Hllll), 

llrltact~ınrı Arif Gökpınar, 20, Muetııfa ve Beyoğlu ciheti: 
Oıtrkııarr .,

0 
le.rafından Türk mualklst ve halk 1stlklAI caddesi Deli SAuda l, J\:araköy 

t;a •öyıe~ "".,030 Ömer Rıza tarafından arap. (Hli.qeyln HUsnU), Taksim (t.lınonciynn), 
~llratıntıa~ -T~:kVedJa Rıza ve arkadaşları Şişli ı~argllcclyanı, Beşiktaş (Sll!cyman 
"~ııat ayarı) 21 ınualklsi ve halk §arkılan, Recep), Ortak!>y (Ortaköy cczan~i). Arnn. 
;1rıa hatıcrı~rı '15 Orkestra, 22,HI ajans ve vutkoy (Mlhalidis), Bebek (Mcr.ı<czı. llaıı. 
1:? 30 Pllkia &ot:t crte:ıı &(lnUn programı, köy (Barbut), Kasımpıışa (Vaat!), 3nrıycr 
;rı, 23 •on. ar, 0ı>cra ve operet parça_ (Asaf!. 

t l\JtE~· Kadıköy ctheU: (Moda ve M<'rkcz ecznn<'. 
lf) os •• 

kong' gramofon, kont 
ı 

0 
erı, 21 ı:; ıan k eran11, 20,40 mandolin 

:ı-0rı;:r. 23,;5 r;ramofon13crı, 21,35 senfonik 
l>n \: on, haberler. 

1'!,05 Ork 
l:'l<:ukı catra konaen 
21 oıs arın z:ı.ınanı 20 ' 18,35 r;ramoCon, 

0 karııık Yay~ •05 ork<'.ıstra kont1erı, 
" varyete k • 21,35 Hatif mualkJ .,., 

§ll.rkıı • ıraat 23 0"' ' -~. 
kc t ar, 24 015 k ' ' " askeri bando "3 ı:ı 

ra111 • arışı!< y • - • 
.l'\ıtt • 1,315 hıı.bert ayın, 24,30 dans or. 

: er, hava, gramofon. 
l'l35 

ı rıccıı k.Rrarnororı 18 ı'iO 
h" ollaer 20',, • ıarkılar, 19 OG e"' 

" tlcr • uO ' o-
2 ı 3.5 h • konuşrn~ ~2-:_ııno konıı<'rl, 21 ,O:> 
h l'> 1 • 4 ,u;"S C'-k il •O:\t \• er, ırranı f .. nce kon:ıcr, 

• 0 on, hnvn 
l '. 

.,, .:?Q dan 
-·,'IS lta s rn•ı•Pd ı l ,,_ 
r:ı dana 11tık n1•ıaıkt . .:2 ~ u' l<an,ık yayın, 

llltııııı11tı, ' - ,o., opera yayını, ıon 

teri), 
Adalar clheU: (Halk), 
tlekUdıı.r clhr.ti: (Merkez eczane"!), 

ZA \'l _ İstanbul Belediyesinden li
man idaresinde kullanmak üze.re aldJ

ğım 5117 No. lu ehliyetimi 7.ay~ ~t. -
tim. Yeni~ini alacağımdan cskrnının 
hükmü yoktur. Sadııllnh 

l LAN 
, temini ıslıfaııı için maııcuz cı. 

Dır borcun 
rUr eden bir m~ t lncl< 

hırı ııatıımıı.sı talmr 
22- 10 937 tarihine t<'sadUC eden cuma gU. 

nU Ü&kUdnr Atpaznrındıı f'\.!l.t ın dan 11 c 

kl r H,esml tl.'llllliycsi mUste. 
kadar satılaca ı · 
rlslne alt olup taliplerin mahalli mezk\lrc de 

Urncnat etmeleri ll!ı.n olunur. 
memuruna m 

AskerJlğe davet 
lııtanbul vU!ycUnden: 
l - Bl~buçuk senelik: Şimdiye kadar 

herhangi ııcbeble sevkleri teehhür ctmlı bu
lunan 316 ilt\ 329 doğumlular. 

2 - lkl .senelik erattan 316 UA. 330 
S - Jandarma, gUmrUk ve deniz sınıfları. 

na mensup erat ıçin 332 (dahil ı doğUmiula. 
ra kadar olanlar almacaktır. 

4 -- Fatih §ubestnde toplanma gUnil ile 
bedel verme mUddeU ayrıca U!n olunacak. 
lır. 

Suıtnnahmel Birinci sulh hukult mahkeme 
.sinden: 

Deyoğlundıı. Clhan~rdc Suııam sokal• Frc
hnyurt apartımnnmda 4 sayıda iken §imdi 
lkaınct.gahı belli olmıyan Necip Yakubn. 

Davı:ıcı tesisatı l.'lcktlrlktyc TUrl< ıınonlın 

§lrkctine izafetle vekili avukat Abdullah 
tarafından mahkememizin 037 /'1-i sayılı 
ılosyası ile alacağı olan 1111 liranın faiz. 
muhakeme masrafı ve avukaUık UcrcUle 
birlikte tahsili talebılc aleyhinize açılan ala
cak davasının icra kılman dunı~masında: 

Tebliğ için gönderilen dava istidası. Yu
kandnkl a<lresi terkcttlğiniz ''e şimdiki ika
mct{;'A.hınızın belli olmadığı mUba§ir tara!m 
dan verllcn meşrubattan anlnşılmı~ ve mUd
clcl vcidllnln talebi veçhılc 20 gUn rnUddctle 
ııruıcn tebliğine karar \"crllmtı olduğıından 
muhnkcmcnizin lcraaı içln tayin olunan 
3 ıı 037 tarihine rııstlıyan çarşamba gU. 
nU ı;ant 11 de Dh·nnyolunda Suıtanahmet 

lılrlncl sulh lıukuk mııhkerneslnde bizzat ve. 
ya tara!ınızdan tıısdıkli ve,ltfllctnamc ile 
bir vekil gön:lermck suretilc bulunmadığınız 
takdirde muhakemcnın gıyabınızda icra kı. 
Jmacağı tebliğ makamına kaim olmak Uzere 
llAn olunur. 

1 Emniyet sandığı ilAnları 1 
.._.._._._ .... w, .............. -.~--~--...................... _ 

. Enılak alıcılarına 
sekiz taksitte satış 

SEMTİ ClN S 1 
.Muhammen 

kİymeti 
Lira 

Beyoğlunda Hüseyinağa maha1lesind~ Birisi dört oda iki sofa bir muL 
Kavun sokağında. eski 2, 2 mü. yeni fak. diğeri altı oda mutfak, sar. 
10, 12 numaralı. nıç ve kuyuyu havi üçer katlı 

kiırgir iki evin tamamı 2200 
Boğaziçiııde Sarı yerde ~lesarburnu Beş oda iki sofa ve altında dUk. 
caddesinde eski 16 yeni 79 (kapı üze. kanı olan elektrik tesisatınİ havi 
rinde 14) No. lı kiır~ir bir evin tamamı. 2400 
Beylerl::cyindc Bürhnniyc mahallesin. Bir buçuk kat üzerinde yarı kar. 
de Rnsimağa sokağında eski 12 Mü. gir bir ev ve dükkanın tnma. 
yeni 12 5 No. h mı. 350 
Zincirlikuyuda Atikalipaşnda Nurcd. 
din dergahı sokağmda eski 6 Mü. yeni İki katta üç odalı kô.rgir bir evin 
6 No. tamamı 400 
Kadıköyünde Tuğlacıbnşı mahallesin. lki buçuk katta on iki odalı bir 
de eski Çamurluoğlu yeni Yaverağa so. sofalı mnabahçe ahşab bir köş. 
}cağında eski 1, 1 yeni 35 No. lı kUn tamamı 2500 

1 - Arttırma 20.10.937 tarihine düı:cn çarşamba günü saat 14 te yapıla. 
cak ve gayrimenkuller en çok bedel verenin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yUzdc onu nispetinde 
pey akçesi yahımalc lüzımıiır. 

3 - Arttırma b~delinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede se. 
kiz müsavi taksitt~ ödenir. Taksitler yüzd:! b~ş faize tnbidir. 

4 - Taksitler ödeninciyc kadar gayrimenkul S:mC:ı~a birinci derecede ipo. 
tekli kalır. (6572) 
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rada büyük fark var 

HABER - :Alişam poımn 
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istediğiniz 
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Yatısız L 

·12 ·fLKTEŞRtN' - 193f 

Su radyolar •imdiye kadar vUcude 
getirilen en har i k u 1 ide olup, her 
keseye elveritlidir. 

Gayet ehven fiyatlı emsalsız 5 lambah 
radyodan, 15 lambalı gayet muhletem 
radyo gramofonuna kadar her cihazın 
kalitesi, alameti mücessemi.olan 
markasile tayin edilmiştir. 

Aynı fiyatla RCA gayet faik bir kalite 
takdim etmektedir. 

RC A 1938 modeli yeni radyonuzu 
seçmek için müessisemize geliniz ve 

YALNIZ SiZiN ŞAHSEN GÖRÜP 
iŞITTIGINIZE INANINIZ 

fiyat ve ••ralt herkH için 
uygundur. 

RCA 1 8 T· 4 
Elektrlkll göz il• 
mUcehhez bir .,superh•· 
terodyne"dlr.lstaayon isi· 
mlerlnl ihtiva eden •••kit 
ve genı' kadren. Fevk•· 
ilde tenzllath fiyatı, 12 
taksiti• yalnız 170. -
ılr•dır. 

R G 

Haklkf bir RC A radyosu. 
nu 12 ay t•k•ıtl• ISdenmek 
Uzere, 1' 2 5 • - 1 1 r a d • n 
alablllrslnız. 

E Kız 
Erkek 

Pertcu Çocuk Pudrası: 3imdiye kadar hiçbir benzeri tarafmo.1n tak
lid edilememi§tir. Bu pudranın, en büyU k meziyeti bilhassa ç-0cuk cild
leri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bu
lunmamasıdır. 

tıtanbul'un en eski ve ciddi özel okuludur. Leyli hayatı için bina çok müsaittir. Y:.ıva - llk - Orta kııımhra her gün 
talebe kayıt olunur. Talim heyeti dcı; <.rJi öğretmenlerden mürekkeptir. İlk lrısımda da ecnebi liuru vardır. 

Pek yakıtı zamanda otobiıller okulun önünden geçecektir. Betıktaş: Yıldız Tel. 4.2282 ................................................................. 
PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 

Şişman, vi.icutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün ilti
valarmda ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessir bir 
pudra henüz keşfedilmemiştir. 

ONU D!CER AD! (TALK PUDRA) lan ile karıştırmayıııız.. 

Mekteplllere, Çocuk vellleıra
ne, Okul Dlrektörleırıne: 

Mektep kitaplarınızı almadan .... bir kere eski tanıdığınız. 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uirayınız. ilk, Orta, Li•e, Yük•ek ve Me.Iek ... Her okulun, her 
•ınıfı için, her diltlen, her türlü maarif neıriyatını buradan 
kolaylıkla ve eler hal edinebilirai niz. 

Raatgele yerden almanın •onunda yanılma, yorulma, va· 
kit kaybetme olabilir, üzülebüir•i niz. 

lhtiaa•a her yerele kıymet vermeli: (VAKiT KiTABEVi) 
ele mektep kitapçılığıncla ihtiıa• kazanmııtır. 

Kitap üzerine gelecek her •OT guya karıılık verilir. 
ADRES: lıtanbul - Yakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt - latan bul. Posta kutusu: 46. 

Siyasal Bilgiler Okulu müsabaka imtihanı 
neticesi 

1 - Siya.sal Bilgiler Okulu milsaba ka imtihanında kazananların adları An
karada okul binası içinde, lstanbulda Yüksek Öğretmen Okulunda ilan edil-
miştir. 1 

2 - ~lüs:ıbakn imtihanında leyli ol arak kazananlar taahhüt ve kefalete 
ı.it muıT?ıclclcri yaptıracaklar ve Birin citeşrinin 17 ncl pazar günü okul bina.. j 
.wıda. bulunacaklardır. 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 

Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karıısında İzzet 
Bey hanı. 

Satılık yeni 
apartıman 

İstanbul Aksaray Pertevni -
yal !:\E:ktebi karşısında Ke -
mal paşa mahallesinde Selim pa~a so
kağında 31 No. lı üç buçuk kat üç 
katında üçer oda bir katında dört oda 
içerisinde terkos, elektrik hava gazı 
vesair mü.stemilatı havidir. İsteklile
rin içinde oturanlara müracaatları. 

=-ızcwww ı ı 

Opratör UroloQ 
Doktor 

Süreyya Atamaı 
Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkapı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 

kattaki 2 - Nehari olarak kazananlar ilkte 3rinin 17 n~i gününe kadar okula mü-
l"!C'&atla ka~·ı kapt muamelelerini yapt ırmahdrrlar. ii Muayene hanesinde hastalannı her· H 

- 4 - Okul, birincitc.-~rinin 18 nci Pa zarte3i günü sabahleyin derslere başlı. U gün saat 16-20·arasmda kabul Ü 
~'&Cflidır. Bütün okW'lar o gün sabahleyin okulda bulunmalıdırlar. lii eder. Ü 

(3804) < 6912) :ı am::::.-::::::r.:::-.:ı:::::mmmnmna=:::-J! 

• 

Beşnlkteaıı 
Sağlam ve 

mezaıra kadar 
beyaz kalan dlşller 

Dis ınacunu 
) 

kullananlar bir çok 
sonra neden daima tecrii belerdcn 

de karar kılıyorlar 

Çunkü Radyo/in 
* D:şlerde (Küfeki· Trtre) husu

lüne imkan bırakmaz, mevcut olanları 

lda eritir. 

* Dişleri mine tabakasını çizip 
hırpalamadan temizler ve parlatır. 

*Ağızda mikropları r0 100 kati

yetle öldürür. 

{t Diş etlerini besler, diş eti hasta

lıklarına mani olur. Ağız kokusunu 

keser. 

• 
ız 1 

Sabah, öğle ve akpm her 1 de yemekte~ ~:~:a gande 

-- -:111 M 

Kullanınız. 

1 ' 
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liM .olm~tu. ~rAluı §öva\y~ye göı _. 
t~_r,diği ·fey.filt.164~ teveccüb, l{on'1n-iyi 
blr bJlylj :QjJ§iln<iürdü; o udu ~il§iin.. 
dll,rgii .ki. ru.hJyet .f;amıı.yanı gö.ıljyen 
E_np, lb.ngv,aJ, .R~kUıy v,e i.öv.inyak'a 1 
ke11diW,J t!l.Jdp .etmeierini i§a.ret .ede. 
r.eh •OJ.§a.TJ L~I§.Y· ı§unu da söyliye.. 
Jim 1$i, KDncbı_inJn :ı:JYJSJroası .ço.k :ih. 
tiyath olmuşsa da, Pardayamn gözün. 
den .1'Bsroa;rn_ştJ, K<>n~~ 4ört muavi. 
nJ JJ~ ;Roşpfay,a_k'~ ıtr!Wlı)'a · Pafilo.mı§ 
ve .nLbay~t 9DU, l:ıi.ra: evvel vermi§ 
oJd~ğu emrl y~pmı§ dönerken bul -
nıy§ty. 

,Saram l>üyUk merdiveninde Markj 
t>Ankr "H~ ba&muavfo kar~JJA~tılar. 
R.pş,pjoyak, .efendisini.n aua.l ş0rm.ası. 
na meynı:ı11 vermeden dedi ki; 

- Oldu efendim. Bu iki uağ devi. 
ren saraydan çıkmo.dını tevkif edile • 
Ct!klerdir. 

Kvnı:jnl evv~Jld tJJtrini d~tifthıniş. 
ti Hiddetle ltamrdJ; 

_ _. fürzoplµğ\lll lüwmu yok, ArtıJ< 
onlıp YAknlıyıµn!l.;n~. J3y P~rdayan. 
qepilen ihtiyar serseri bilmem kj, kra 
·lıı ]le si;)yledJ, fakat ~u muhak\\a'k ki, 
halihı\zırda pek şerefli bir yer kazan. 
dı. BinaenaJey)'ı bu adamları yakalat. 
mak~n v~ı~eçtim. ·~ğer 'biz tevkif e. 
derşek kral sal\.·e.reoektir. Hem enı.e • 
ğimiz bo§a gldeı·, h~ırı d~ bıu paha. 
lıya mal olur. 

Rospinyat: mlitteesslr olmuBtu: 
- Jı:yvah, ne diyorsunuz mösyö. 

Onları :!Cl'be;:ıt Jnj bırakactığız? Şimdi 
ontarm ynknsına eımsıkı yaptı;l'.cak -
tık. dedi. Ifonçinl zoğuk ı;oğuk gille. 
1"ek: 

_. Krahn bir tb~Uyle lcalk:ıbfle~k 
bir tevkiften va.ıgççiyorunı. Fııkat on. 
le.rırı yahsmı be~ bıralunı:vr.cağım ... 

- Tc~kür ederim. 

- - ---
- Bıkuı onlara.. pe yapacafmıııı 

size anla.tayım. 
Diğer .dört vuuint de 'yanma yak

la§ıne.la.rını i§Uet .ettikten .l50nra. ısöz:.. 
!erine şöylece devam ettJ:: 

..... Beni iyi · .dinleyiniz e!t.ndiler. 
Onluı yakalamak için burada. hi~bir 
te;>ebbüste bulunulmıyaca.Jrtır. Kralda 
gÖrdüğü.ın hı..'!e ,göre, bu b~ Q()k pa. 
halıya. mal olur ki. bu bir tedb.irmlik. 
tir. Binaenaleyh bırakalım, 5araydıuı 
~ıks10hı.r. 

Bir defa saraydan '1)(arlarıa, gide. 
celderi yol, ya Selltonore 8okağı veya 
hut rJhtıın tara!JdJr. Sen Mroen ~imdi 
m:e gider, bütUn ,adamlarmı toplar • 
sın. Stok\.o ile onun muavinleri de be
raber olsunlar. Bunları Sentonore so. 
kağma yerle§tlr. Faknt öyle bir yer
Ie,.~ti.r ki, sarnydan görülmesinler. Sen 
de diğer ndamlanmıun başına geçe • 
rek rıhtım .sokağını tutarşm1z. ?ar -
dayan ,ile Valver hanP"i tarıı!taP gider. 
lcrse gJt:fılnler, si7-in grupla Sto~ko ·ve 
adamlar.ı öyle yerler tutmuş olacak -
sınız ki, QnJarı 'YfJ.ka1a.ınamak :imkan • 
sır.dır. Fakat he.r şeyi dü§ünmemiz de 
lazımdır. Binaenaleyh Rokta/ ve u;. 
vinyak ~u J1a.rayın kapısgıda durur, he 
riflerin dışa.n çıkmuını beklersiniz. 
Fakat ~una dikkat edJniz ki, :ıramzda 
kavga ~ıkmasın, kat'iyyen taarruz ıet. 
miyeceksiniz. 

-- Fakat efendim, eğ'cr onlar bize 
çall)l"lıırııa ne yapa.biUriz ! 

- O vakit ur:akla~ırıımız. Oıtlara, 

"kralın fillrayrnda dHğüeUlrı:•!Z,, diye 
bir Eebeb de . gösterebilirsin!&. Sizin 
kapıda beklemenizi t.öylemetn. bu he

riflerin ne tarafa glC:tu•r.kle.'":lll sör -
mek içindir. Eğer bilyljk knpıdan çık. 
mazlarsa, hangi kaIJ1ya doğ:;ı t\'İtti~

lerine dikkat ediniz. v ,·akit hemen 
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k0§8.I'; biriniz Rospin~ak'a, d'ğeritıiz 
de Stokkoya haber vt-.r;rsJnir. ki, bu 
suretle gayet çabuk ıl)!rn.iıi :~örmüş o= 
lunız:. Haydi Rospinyak. \;.ı!mgelen 
tedbirleri aldıktan sunuı b:ı.r.n haber 
getlr. 

- Peki efendim, 'birkaç dakil<aya 
kadar her şeyi yapar ve döperlll'l· 

- Ha, az kalsın bir şey unutuyor. 
dum. Arbk onları dirf ·diri tutmanız 
18..zım değildir. Onları derlıal ö]dfirme. 
li, geber<liklerine kanaat getirmeden 
hrrakmamalı. Yüzlerinizden anladığı. 
ma göre bu hof!unur.a gitmiyor, değil 
mi? Ben de istemiyorum. ınemnun 'de. 
ğilim ama, ne yapalım, ibu h~riflere f. 
yicc 1i5kence yapmadan öldOrmemek 
ç;ol< iyi olurdu ama, kralın half beni 
korkutuyor, elimden kurtuıur1ar diye 
düşUnüyorum. O 'hak\-ı en iyisi bu a
damları .kesiniz, biçiniz, gebert.iniz, ol 
stm biU!in. Haydi çoçuk]a.r, bir dakika 
b:le kaybetmeylniz. 

Kon<~ini, bunlan ,ı;öyledfkten sonra 
adamlarından a)Jrıldı, kraiicenfn ya. 
nındaki yerine döndü. 

Lqvinyak ve Roktay cf endilerlnin 
söyledlği r yerdc beklemiye ba~Iadılar. 
Rospinyak1 yanında Longval ve Eno 
olduğu halde J{onçhunin evine koştu. 
Adamlarını hemen topladı ve Stokko. 
ya haber \'erdi. Stokko baıan l{onçi. 
ni ba1.an da Leonora tarafından veri. 

1 • 

• len va.zif el eri ifa için ipsiz sapsı~ ta. 
kımından .bir çete kurıpu!itu· Bu he. 
riflcr p:ırayla her şeyi yap·:.bilen in. 
sanlnrdı. Stokko bu herifleri alarak 
rıhtım üzerinde Pöti Burtv.ın ~ranında ı 
yer tuttu, bu esnada Rospinyak dn 
kırk kadar adamını Serit Onorc soka. 
ğma getirmişti. İçinde öyle bir inti. 
kıım hevesi vardı ki, efendisinin ha -
tırhyamııdığı bir noktayı dÜ§Üiidü •. 

Bu, Luvr ' kU1Jsınd,aki Pöti 13~ 
sokağınm Jçerefydf. Burası Pou eo~ 
ğına kadar uzaıııyor \'e ~ııra :Bağa ~ 
nlarak mektep nhtımıru bmuy0l'dtı. 
Pa.rdayanla.Valv~ buraya Bapnıa. 
lan jjıtimalı vardı kı, buralara. gider 
Ien;e ko~YCfl.' ](Jçubilirlerdi. RQspJ.ıı • 
yak bµ ~ka,ğın bqına d& iki ,a~ 
kÇ>yd\1, e()v~yo ve arka4aıı ıburaya ıa. 
parlarsa. hemen Jıabc.r verecekıertı· 
Kçın~ip.inin ~şmv.avlni, sara.YUı ibUt~ 
kapı\a.mıa mUhirn ve tam bir ağ .kıır 
mak için lbrmgelen oeyleri on bee d~ 
kika içlµge yapwıcı bulunuyord\l. Öy 
le tedbirler slmı.§tı ~f, ~efil Pardayan: 
ıa Valver, hatta yınnı lsişi bile bu 
l\uvvettcn yaka~ını . ~ıyıraznazcıı. Ro!.. 
pinyak, ,bütün .tedblrltri~aldıktıızı ıoıı.. 
ra içi sevin_çle dolu oldug~ halde Cftn.. 
distne malumat vermek üıere LUVr·a 
döndü. Bü_yül< s:ılona ya.Jda§tı ve ga 
rib bir tesadüf eseri olara.Jt da Ode da 
Valvcr'in önünde durduğu kapıdan L 
çeri girdi. 

Valver, Pardayanla kralm konu§. 
malarmın nihayete ennesınt 88.btrsrı.. 
hk12'- bekliyordu. Sıı:ra.ya. ,ısır! llevg!Uııt 
Floransı görmek için .gelmi9 olduğu 
halde onu bulamamı~t1. BUtUn Umitle. 
rinln ~ çıkm.ıtı olması de'Iikıuıtry 
fena halde sinlrlendirıntştı. lialbuk~ 
0 , iyice dli§iinmemlşU. Eğer dUşUn. 
müş olsaydı, Konçlnl Ue kraıı~eniıı 
kızı sarayda. bırakmıracakla.rınr, 'haL 
t.A kimsenin nereye saklandrğın1 bil 
memeleri~e de. dikkat cdecekıerınt L 

kıl eder, hiddetlenmezdl. Fakat R§ık. 
lnrda. doğru dlişilnce olabUir rnı 

7 
Valver hem iyi dU§Uneın<!rnl§, he~ 

de birçok hayallere k~pılmış!r. ,Şu su. 
retle kızı da göremeyınce, hiddeti kat 
kat çoğalmııtı. Saloha. döndUğü za _ 
ınan dostu PardaY,Mt kralla .gÖ?'li§Ur. 
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ıcen buldu. Bu suretle onunla da dert
. ıcşememekteydi. Evvelce söylemi§ ol -

~ 

: duğumuz selam ' i§ini işte bu esnada 
~ yapmı§tı. Valver, buı:dan ısonra da bir 
~J ııayli bekledi. Fakat dostu ~le genç 
rn ıcralm k.onuşması bir türlü hitmiyor. 
, du . Valver yine hırçınlaştı . .i\cı çıkar. 
• ı ınak için çatacak adam arıyordu. 
~. Tam bu sıradaydı ki, Rospinyak ka. 

pıdan içeri girdi. Herif sevinı.ten göz_ 
Jcri biılanmış olduğu için Valvere 

dikkat bile etmeden geçti. Fskat de. 
)ikanlı onu gönrtUştü. Aşk ona nerede 
bulunduğunu unuttu.:-du, ne kralı dü _ 
şündü, ne de Pardayam. Kendi kendi. 

9 ne mınldandı: 

1' - Vay canına. Karata herif tam 
zamanında imdadıma yetişti doğrusu, 

dJtıdi sinirlerimi rahatlaştırmanm yo. 
r unu bulacağım. 
: Bunu düşünür düşünmez derhal 

yerinden fırladı, Rospinyak'ın önüne 
geçerek onun yolunu kesti ve keskin 
bir sesle dedi ki: 

- Hey Rospinyak, böyle nereye gL 
diyorsun? Nekadar da yüzün gülüyor, 
bunun sebebini söylesene, mutlaka 
yine birine fenalık etmişsindir. 

Ro.:;pinyak şaşırnu§tı. Kekeliyerek: 
- Siz *' misiniz.? Burada kavga 

olmaz, nerede olduğunuzu galiba unu. 
tuycrsunuz - dedi -

Valver farkına varmadan ısesini 

yükseltmişti. Yakında olanlar gayri 
ihtiyari başlarını çevirdiler. Mareşal 
Dankr'ın ba§muavini hırsından mora. 

rır ve kene.ini z.aptcdebilmek için du -
daklarını ıerrıı ken, Valver çelik gibi 
kollarıyla onu tutarak: 

- Ben bir ,şey unutmam - dedi - u. 
ııutan scnsfa. Sdıin gibJ :;crserir.ln 
burada i~i yoktur. İçeri girmeni mene. 

diyorum. Seni edepsiz bir U§ak kovar 
gibi kovayım da gör. 

Valver bunları söylerken sesi bir • 
denbire yUkselıniş hatta son kelimele. 
ri bağırarak sarfctmişti. Bu gürültü 
kralın bile nazarı dikkatini celbctti _ 
ğinden o tarafa doğru döndü ve Ros. 
pinyakı tanıdı. 

Mareşal Dankr'm başmuavini, Val -
verin demir gi~i ellerinden kurtulmak 
için boş yere çabalamaktaydı. On Ü

çüncü Lui, Konçiniye yan gözle baktı 
ka§ları hafifçe çatıldı. Pardayan ise 
bu sırada şöyle düşündü: 

- Kaçık çocuğun talii varmış. Kral 
bana muhtaçtır. Eğer böyle bir vazi. 
yet olmamış olsaydı, dünyada yakayı 
sıyıramazdı. Küçük kral, onu İtalya. 
nın elinden kurtaramıyacaktr. 

Kral nihayet sordu.: 

- Böyle bir muamele gören ~u a -
dam, Konçininin yanındaki :ısilzadc -
lerden biri değil midir? 

Kralın adamları etrafını sarmışlar

dı. Löri güç tuttuğu sevinci belli ede
rek dedi ki: 

- Evet, o başmuavindir başmetmc. 

ab. Hele bakınız, güzel Rospinyak ne 
hal aldı? 

- Aman Mareşal Dankr'a da l:akr-
nız, yüzü ne biçim oldu? 

- Mutlaka sarılığa tutulacaktır. 
- Ah, bir hastalaıisa da ölse .. 
- Nihayet kurtulurduk. 
- Onu yakalıyan asilzade çok hak. 

lıdır. Baron Rospinyak gibi bir hay. 
dudun kral sarayında. işi nedir? 

- Daha çok evvel onu kapı dışarı 
etmek lazımdı! 

- Maiyetindeki hergelelerle bera • 
ber. 

- Efendileri Koncini de başta oldu. 
ğu halde ... 
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...................................... ---------------------------------------------------,......... 
zır olduğu görülüyordu. Yalnız düşü_ 
nüyordu. Bunu gören şövalye onun ne 
suretle hareket edeceğini, nasıl bir 
plan kuracağını ml'.!rakla bc.\derken, 
Lui §unları söyledi: 

- Söylediklerinizi d.inlcdikten son
ra, gizlendiğiniz köşeden çıkmanızın 

artık yalnız muvaffak olamıyacağmı. 
za bir delil olduğunu anlıyorum. Ben 
de yemin ederim ıki size elimden geldi. 
ği kadar ynrdım edeceğim. 

Bu son sözlerde büyük bir kuvvet 
sarf~tmişti. Pardayn.n: 

- Bravo ha~metmeap. Kendilerini 
müdafaa etmek için, maksadınızı a -
çıkça gösterdiniz. Emin olunuz ki, her 
şey yolunda gidecektir _ dedi • 

- Henüz on bc3 yaşında değilim 
bile. Hayatı çok güzel 'buluyor, onun 
tadını da uzun zaman tadmak istiyo. 

rum. Rica ederim şövalye, ~imdi ba. 
na söyleyiniz, beni tchdid eden nedir? 

Size göre bu tehlikeyi ne suretle at -
!atmak kabildir? Hareketlerinize en -

gel olmıyacağım, babam kendi sözünü 
dinlcrmişim gibi sizinkileri de dinle. 
memi söylemişti. Bi!lacnaleyh hiç dü
şünmeden size itaat edeceğim. 

- Böyle olduğu anda kazanacağı. 
mı1.a emin olmalısınız. 

Kral, hiç eksilmiyecek bir itimadı 
gösterir ta vırla: 

- Ben de buna kat'iyyen eminim. 
- dedi - Düşmanlarım ne kadar çok O-

lursa olsun, siz beni müdafaa ettiğiniz 

v~ bana yol gösterdiğiniz müddet~e 

kazanacağıma eminim. Şimdi mösyö, 
siiyliyebilirsiniz, sizi dinliS·orum. 

Pardayan aıılatmıya başladı. Şura. 
sını da söylememiz lazımdır ki, şöval. 
ye Faustayı ihbar etmek fikrinde de. 
ğildi. Okuyucularımız, kahraman Par 

dayanın böyle bir şeye tcnezZUI ctmi. 
ycceğini bilirler. Şövalyenin arzusu, 
kralın ihtiyatlı davranmasından iba _ 
retti. Bundan başka da düşmanlarına. 
kat'§ı bazı tedbirler alması arzusunda 
idi. Binaenaleyh birkaç kısa cümle ile 
hakikatin bir kısmını anlattr, lüzum. 
suz tafsilata girişmedi, kimsenin adı
m da .söylemedi. 

Kral bazı sualler sorarak Pardaya. 
nın sakladığı isimleri öğrenmiyc ça. 
lıştıysa da, fazla. bir şey öğrenemedi. 
Pardayanın tavsiye -ettiği tedbirleri 
de şimdilik yazmıyacağız. Kral bun • 
lan tereddüdsüz kabul ederek harfiy. 
yen yapacağına .söz vermişti. tlcrde 
hadiseler meydana çıkbkça bu tedbir~ 
lcrin neler olduğunu anlıyacağız. 

xxxxx 
VALVER VERDtGt SÖZÜ 

YAPARKEN 

Salondakiler, Kralla Pardayanı dili. 
katle seyrediyorlardı. Şövalye söyli • 

yeccklerini zaten pek kısa söylemiş. 
ti. Artık kralın müsaade etmesini 
beklemekteydi. Fakat küçük Lui on -
dan h,oşlarunış o!acak .ki, izin vermek 
aklından bile geçmemişti. Mütemadi -
yen konuşuyordu. Kral birdenbire so. 
lun:ı bakarak dedi ki: 

- Acaba orada ne oluyor? 
Bu 5Özleri söylerken Odc dö Valve

rin biraz evvel bulunduğu kapıyı gös
termekteydi. Hakikaten de orada bir 
kargaşaJık vardı. Ne olduğunu oku • 
yuculara ·anlatalım: 

Evvelce söylediğimiz gibi Rospin • 
yak Konçiniden aldığı emri yerine ge. 
tirmek için çıkıp gitmişti; bu hadise 
Pardayan kendisini krala tanıttırır -

c::: '-'"" 

~ ~ 
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~ağ/ık bahisleri 
I 

ie \tiTAMiNLER 
ag:•llü;) cnınazonoz ıvı nşıemıvor mu? snnnıroeırannz mn 
t~ı'.? \ılk? IBöbrekDeırlnlzde taş olmason(dlan ma k©ır· 

·~rsuınıuz '? dlşDerınız çürüyor ve <dlölk~OtYıy©r 
~ '? kemik haıs1talı~ı MD ÇeklyClrSIYlliillt:l~ '?ua 

Bu yazıyı okuvunuz 

Vitamin noksanlığı 
llzun 

gözleri kör edebilir ! 
tr.... •. llıUdjj 
, .. ılcrin et a~ık denizde kalan 

ilda ıtko · rı aaırıa- rpıt has~alırtına tutul-
: ~u ha3taı::anbcri bilin!yordu. Fa • 
~~ kc~r.d 

1
.'n.neden ileri geldiğ.:. bir 

1 asır b ~ınıyordu. N:hayet yir -
ııtaı aşı •• ığ n tt angıc nda dok~orlar bu 

""~ı·· zc b 'l' 'ıtl\ U • sc ze, et v~ meyva ye-
azc er, "'el.... . .. - d"l b· l?ıcy., c. • ıını ogrcn ı er. 

" ır. hasta a, Sebze ve ~tlerde ne gi· 
~ni oıJ ~ardı ki iskorpit hutalığı-

Saıı }Ortlu, 
if t{i •• 

r;ı b k~tic· b' 
ltt ~ ha

3
• 1 ır çok tecrübelerden 

~ :'lih~ 1-anın insan sıhhati için ga-
• <.il: o an r' 

ile·· l'a Llti ··r şey olduğu anlaşıl -
•ıııd ne.. ( . 

il, \" tıı "t<1: vıta = hayat) keli -
tor . 1tıtııln lalen vitam:n ismi veril· 
ı. P.t tc•ı·dYoksulh ğunun sadece is-

Çıkt 1 et k :ıınıı 1·011 d . rne le Kalmadığı meyda 
ıı h okUlme • . . . b kl tl..1 -. tp ... t sının sınır ozu u 

-ı tı •1 • • 
'ili' teg0• rnın noksknından ileri 

ld tt Cd'ld" 
lilld~, tııtan fc 1 ı. Bu hakikatleri göz 
tad. 'r.ııin ~ adamlan hang.~ gıda 

1 a· v \tıtarnı' 'h · "kl • · .t\t' • ita • n ı t va cttı erını 

11>10~1dutıın ınınin bir nevi değ"l, beş 
ltı d l'tnı bu uk keşf ettiler. Yeni gcla 
~~ llıı.Ya:ıa b !efe göre yaptılar. Bü -
"·· 'Stılar u &ahcıcaki cahalete karşı 
"lıJı . 

11· Ctlcr C 
I, tırL eıniy ' 

liın ,,.. ıtıad e:ındeki t:ıda komi -
h bir Ilı!: delcrıne dair b'lgisizlikle 

enin "'cad 1 . . ao11 e e halı~edır. Bu ko-
lanı • vcrd · • · 
1 1 1gının ıgı raporda vitamin 

0 d en bü u 
" llgunı.ı .. Y k h~stalık kay -

Cscı~ gostermcktedir. 
Cd L {A,) \''t '" • 

11 .0"Unu 1 ammın n noksanlığı 
ttıccıcn .. r, ve gözün kinde körlük-
p 1ıı "t\ ul 1 -

& Ur ser er peyda olmasına 
W\>'llj • 

lıtı~lrı.anda b · . · "'n bö u tıns vıtaminden az 
~;lt~a b;r~kle:ind:: taş olma ih
o~ tiler ~UktUr. Bunlar bronşit 
z~ h ~-h astalıkla:-mdan musta-

( rı d ... a rnU · · Q) • ' iy· • staıttırler. Hazım 

~ 
.,.,ta . ı ışlcrnez 

~ Pir· ll:ıınin· · 
• bcı-: 11\ç .,. ·'"' noksanlığından b:l-

-.: "'Ye • tlı.ıııır 'bcr· n ınsanl:ır mustarip o-
c arı 1-t. li ı _namı verilen hastalığa 
'\' ~ oı, · trı-;b · '!)Ut "'fi bir erı hastalığı sinir-
ın1n utld hastalıktır 

}(j• (ti) C b:r ,.ok . . . h 
ıı:i ~·.. :s &•nır astalık -. " ulh... · "'ıni · . ın b '""l\ t nının azlığından ilcri 

~ '.!Urı1cu ~'ı~:s?i~ c4dilmiştir. Bu vi-
ri ıı1~n lltı. Çtn de "'o' üh' • d' w rı a'l~ :-.ıı1: kaı ~ .: m ım ır. 
il l (C) .,.. 6!tJiikl ~n hayvanlann has -
~ baJı,.'~nin~rı görülmi!ştür. . 

tı. 1 e,._ ın nok · 
l "t, (,.,~~en . k sanı ıse yukar -
111' ı. '-) ıs or . 
L •ı;ı4•• 'vita . . f• t hastalığını do-
~r '<Ilı>: tnınınin 1 v • 

· U tl'ıtık az ıg herhangı 
( avcın • !)) . etı de azaltmı~ 

dd· \tı•-
1 ı.. "'ittin· . 

1r,t ını.n ~ 
1>'ıne,. §cydir Ç" eks·kliği de ,.ok 
Ilı " V" • Unk" ::r 

ati i . lıtutta1c· u bu v'tamin ol -
it '111 ı~ 1 ke 'k ltuıı "'lıtrı f ' rnı "e d :~lerin 
t ı_ arıa osfat 1 • ' <ttın·Jc ltlaı. l)• Ve •aeç!eri VÜ· 
) eni k hastaiıkılşler çUrür ve dökü-
._lııt C§fcd arı ha .. . 
., .aı da len (E) . § gosterır. 
'· adc..... vıtarn· . . 

• '"l ikt "d ınının nok 
lt ı arı t ı· haıt· ev ıt etmektc-
lcu ııta tı • 

Ct C erı ., 
f Cttı• goz ·· .. 
gıdaı 'Yeti g d onunde tutan 

c ar, . ı a l·o . . 
Ve b' Vıtanı· • m.tesı muh _ 

af ınl'lct• ın llıUht,. . 
. aıa ''- ıec "u" .vıyatlarına 
hı l<t.. • CUd 
-:rtir. 'darıarın u hastalıktan 

a nnıa ran tasnif 

Vücudu hastalıktan muhafaza ikti
dar!arı en yüksek olan, yani vitamin 
muhteviyatları en çok bulunan iıdalar 
şunlardır: Süt, sebze, yumurta, ciğer, 
yağlı balık, yetil sebzeler, n1eyva, mey

va suları, tereyağı, balıkyağı, et ve ~ök 
sebzeler ikinci derecede gelmektec;.r, 

Vitamin itibariyle fakir gıdalar ise, 
kuru nohut ve mercimek, ekmek, ce
v :z. reçel. b~l, ,eker, zey~inya~ v~ diğer 
nebati yağlardan ibarettır. !Y1 .~r ~ıda 
alan adam, bütün gr:la nevı".lerını luzu
muna göre atandır. Eaascn _gıda. a~ma -
nın mevsim ve iklimle değ§ır!lesı lazım-

dır. 
Mevsimle değiımen:n ehemmiyeti ü-

zerinde son zamanlarda çok durulma
ğa baılanrnıştır. Son tecrübeler göster 
m:ştir ki güneıin bazı şualarının vücut 
üzerine tesiri (D) v.:tarnininin tesir:nin 

aynidir. 
Binaenaleyh sıcak iklimle,.de otu -

ranlarrn hayvani yağa ihtiyacı, mutedil 
ve soğuk ,:.ktimler.de oturanların ihtiya -
cından çok daha azdır. Hakıkat halde 
de böyledir: Kıı yaz k·~tbun yağlı ba -
lıkladını yemekle geçinen Eskimolar 
gene bu gıdadan kifi miktarda istifade 
edememektedirler. Halbuki İspanyollar 
ve İtalyanlar (D) vitamir,:. hiç bulun
mıyan zeytinyağım kullanırlar ve pek 
ala da sıhhatlerini muhafaza ederler. 

Ayni zamanda yazın güneşin tesiri 
büyük olduğundan (D) ·ıitaminini gü· 
neşten tedar"k edebiliriz, gıda suretiyle 
almağa lüzum kalmaz. 

Fakat kış mevr:minin bulutlu geçen 
günlerinde (D) vitam'nine olan ihtiya
cımızı gıda maddelerinden ted~rike 

mecbur kalırız. Diğtr taraftan §ebir -
leı<:ie yapyanlar <Smürlerini kırlarda 
geçirenlerden çok daha fazla (D) vita
min'ne muhtaçtrrlar. 

snt en faydalı gıda 
Milletler Cemiyeti gıda komitesi yap 

tı~t bir çok araıtırmalardan sonra sü -
tün en mükemmel gıda olduğunu ve 
bütün gıda maddel-:rfoi mat!üp n:sbetler 
de ihtiva ettiğini meydana çıkarmıı -
tır. Esasen tabiat te bunun böyle oldu
ğunu kabul etini§ değil ırldir? Küçük 
çocuklar sütle beslenmez mi? 

Sütten sonra tereyağ gelir. Yumur
talar da milh:m gıdayı ihtiva ederler. 
Protein muhteviyatı itibar:yle mühim 
olduğu gibi demiri de iht,;va etiğinden 
çok kuvvetli bir gıda maddesidir. Sa
rısında bulunan yağ b!lhassa (B) ve 
(D) vitam"ni itiban ile zengin~ir. Et 
de vitamini itibariyle zengindir. Fakat 
bilhassa protein ve demi• ihtiva ettiği 
iç'n mugaddidir. Maamafih et, proteini 
yumurta ve yaf proteininden kıymet 

noktasından aıağıdrr. 

Yeşil yaprakla: bilhassa çok miktar
da A, B, C. vitaminlcrfoi ihtiva eder -
ler. (C) vitamini haıaretl~ kayboldu -
ğundan bu c·n, vitam:ni almak için sa 
lata yemek lazımdır. Yeıil sebzeler ay 
ni zamanda maden muht:viyatlan itl-

bar ile de zen~indirlcr. 

Meyvalar 
Meyvaların en büyük faydası C vi

taminini ihtiva etmelerinden ileri gel
mcktec'/r. Bu vitamin en ziyade porta-

"6 
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kal cinsi meyvalarda bulunur. üzüm • 
terde (C) vitamini çok azdır. Fakat 
ldemiri fazladır. 

Hububat, enerji veren gıdalar ara • 
unda mühim bir rol oynar. Asırlardan
bcri Asya ve Akdeniz medeniyetleri
nin başlıca gıdasını teşkil ttır."ştir. Mil· 
!etler Cemiyeti gıda l:omitcs;, raporun· 
da, ekmeği daha mugaddi kılmak için 
buğdayın kabuğunda kalan (B) vita -
minini atmama!~ icap ettiği:"; ileri ~ür· 
mekted"r. 

Beyaz ekmekte B vitamini mevcut 
değildir. Bu v:tam!n başka mrmbalar
dan temin edildikçe bir mesele yok
tur. Fakat ekmek b:ıslıca o-ıda madd~a.i - ,, 
olunca nazarı itibara alınmal: lazım -
gelir. 

Şeker 
Bugünün insanları büyük babalarının 

dan beş misli fazla şeker yemektedir
ler. Şeker enerji veren bir g lda olduğu
na nazaran bunun zararı yol:tur. Fakat 
çocuklarda vitaminli gıdaların yerfoi 
alırsa fena neticeler tevlit edre. 

MHletler Cemiy.:t.; komitesi, rapo
runda patate6c gıda maddesi ol:ırak 

büyük ehemmiyet vermektedir. Çünkü 
kalori itibariyle patates çok zengindir. 
Ayni zamanda şet.er ve h:ıbubatın ye ~ 
rini alabilecek vaz~yettedir. Çok şeker 
kullananlarda dişlere arız c.lan hastalık 
çok patates yiycnlercle g5riı1mcmekte
dir. Bundan maada patates zengin bir 

demir kaynağı olduğu gih: (C) vitami
n!ni de ihtiva ctmektedi1'. Hem de pa -
tatesteki ( C) vitamini pişirildtkten son 
ra bile besleyici kuöretini kaybetme
mektedir. 

Denizden gelen gıdalar iyod muhte
viyatları itiban'yle çok kıymetlidirler. 
Bunlarda bulunan iyod, sebze ve mey
valardan h:ç birinde mevcut değWdir. 
Bundan maada deniz gıcl ılan (A) ve 
(D) vitaminleri bakımından çok zen -
gindirler. 

Yağlı balıklarda hı:yvani yağ mev •• 
cudı.: da çoktur. Hayvani yağ noksanlı
ğının veremin vasıtasız t.eb~plerinden 

biri olduğu isbat edilmiş bulunduğuna 
göreı balık gıdalarının ehoınmiyeti da • 
ha çabuk teb:ırüz eder. 

ltalyanlar 
Yakında her tflrlil 
ltbalAttao mahrum 

kalacaklar 
Roma, 11 (A.A.) - Korporasyon -

' :merkez ko:nitesi bugün Musolininin 
rrlsliği altında toplar.mıştı:-. 

Musolini söylediği nutukta, 1talya -
nın harice muhtaç olmaksızın kendi 

kend'.ni idare edebilmesi pHinının ha
zırlık safhasına lı:tmiş nazariyle bakı -
lab:le:eğini söylemiş ve millct,'n her 
türlü ithalattan vazgeçmcğe hazırlan -
masını bildirm"ştir. 

ZA yt - 1733 ıılcll numaralı arabacı eh. 
!lyetnameml zayi ettıın. Yenisini çıkaraca. 
ğımdan eskisinin hUkrnU yoktur. 

şehN'mlnl ll'e\·lAnı-knpr Mclckha.tun 
mahallMI camllşerlf ııoknk 8 Cemal 
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Her eczanede arayınız. ! poata kulueu t2U Hormobln J -·J 

7 

Ö!t':eh:. resim, 
mü.lıcnd"si ta
rafı:1dan yapı

lAn projcl:fü. 
Altta, projenin 
asfalt yollar 
da tatbikini gö
rüyorsunuz. 

Bir çok otomobil kazaları köşe başlarında ve tcpc"crclc vuku bulur. Kt>· 
şenin diğer tarafında veya yokuşun tep esinin ark:ısında hızla gelen bir otomo• 
bili görrniyen şoför acele ile manevra yapamaz ve kazadan kaç.mağa imkan 

bula~az • ı~.te iki y~kuşu~ .tep~sinde . vuku bu~an kazalara mani olmak gayesi 

ile :bır A~~~ık~n .. m~~eri~ısı bır ~evı. ay~a. ıcat et;m:ştir. Yokuşun tepesine, 
resımde gorulduğu gtbı, b·r sehpa uzerıne dıkılen bu ayna vasıtasiyle üç yüz: 
metre mesafede karşı taraftan gelen otomobilleri görmek mümkündür. 

r-~ Bütün ağrı ve sızıların çaresi ~-, 

ALGOPAN 
ea,ı ve dişi ağrıyanlara, nezle ve kırıkhğı 

olanlara, Romallzma ve bel ağrılarına karfı 

senelerden beri tecrübe edilmic 
en tes;rli ilaçtır. Mideyi bozmadıö~ 
gibi kalp ve böbreklere hiç mazar
ratı y~~tur. rc~bında günde (3) kaşe 
aıınabıhr. lsmıne ve markasına lüt
fen dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

Türkiyede her maruf eczanede 
bulunur. 

ALGOPAN 
................ .:m ........................ .. 

\ 
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ltalya cebir ile yola getirilecek! 
Paris, 12 (A. A.) - Havas ajansın

dan: 
Fransız hariciye nazırı Dclbos, Baş

vekil muavini Blum'un da bir müddet 
iştirakiyle Başvekil Chautcmps ile 
görUştUkten sonra İngiliz sefiri ile 
görUşmilştür. 

Bu görüşmelerin Fransız - lngiliz 
'davetini ltnlyanm reddetmesi mesele
si üzerinde cereyan etmiş olduğu bc
oihidir. 

Fransanm, İngiltereyle tamamen 
mutabık kalındıktan sonra tesbit edi. 
lecek vaziyet, İngiliz nazırlarının ya. 
pacaklan içtimaın ertesi giinü yani 
Perşembe günü toplanacak olan nazır. 
]ar meclisinde tayin olunacaktır. 

Şu ciheti tesbit etmek lazımdır ki, 
ltalya, gönüllülerin geri çağınlması 
meselesinin Londra komitesine gönde. 
rilmesini teklif etmekle meSt>lenin e. 
sası sahasında vaziyet almı~lır, çün. 
kü Londm komitesinin meseleyi hal
letıpekten aciz olduğu tahakkuk et -
miştir. Şu halde mevzuub!l.hs olan me
sele, Frankonun lehine olarak ihlal e
Clilıni§ olan kuvvetler m!.lvazencsini 
yeniden tesis etmektir. 

Bu suretle Pirene hududunun açıl
ması meselesi ortaya atılmış bulunu
:yor. 
lspanyaya Fransız kuvvetleri 

göndermek ... 
İspanyaya Fransız kuvvetleri gön -

'dermek f arnziycsini de ihtimal bar i -
cinde bırakmıyacaktır. Bu babda itti
-haz edilecek olan muhtemel karar, pa. 
saport itası ve İspanyaya gidecek ec. 
nebi malzemesinin transltinin serbcs. 
tisi normal rejiminin tesisirlir. 

Gönüllülere gelince, gönüllü kaydı. 
nm ferdi mahiyetten ba§ka bir mahi. 
yet iktisab ebnesi şüpheli görülmek -
tedir. 

Fransaya gelince, milli fabrikalar, 
levazımını Fransız ordusuna tahsis et 
mek mecburiyetinde olduğundan İs -
panyaya yalnız hususi fa~Jr!kalar ser. 
beslc:e malzeme verebilecekler<lir. 

Londranın, tatbiki tarzlarının sıra. 
ya konulması hususu kendisi ile bili. 
tilaf tesbit edilecek olan böyle bir te. 
şebbüsü tnsvib edeceği söylenmekte -
dir. 

Paris ile Londra arasında kat'i iti
laf hasıl olduktan sonra bu itilaf Lon. 
dra komitesine havale edilecek ve 
Fransa ile İngilterenin istikbalde Ak
dentzdeki hareket serbestisi mahfuz 
kalacaktır. 

Minorka adası meselesi 
Londra, 11 (A. A.} - ''Evening 

Standard" gazetesinin istihbarına gö. 
re, !~panyaya ait Minorka adasının 
İtalya eline geçmekten Fransa ve ln -
giltere tarafınaan muslihan~ işgali Pa 
risle Londra arasında görUşülmckte

oir. 
(HABER) - Mallım olduğu üzere 

Balear adalarından en küçüğü olan 
Minorka şimdiki .halde Valan&iya hU. 
kfımetinin elindedir. Bu adalardan 
Majorka ve İbiza ismen isi Franko. 
nun, fiilen ise İtalyanın i5gali altın
dadır. Çünkil bu adadaki asi kuvvet. 
leri mUnhasıran İtalyandtr ve l talyan 
kumandanların idaresindedir. Hük t1 -
metçilerin elinde bulunan Miııorka a. 
dası da bu gidişle asilerin yani b ilfiil 
ltalyanın eline geçmek üzeredir. Çün. 
kü adadaki hilkumet kuvvetleri mü. 
4himmatsız ve hatta yiyeceksiz kal. 
mak tehlikesiyle karşılaşmış bulunu. 
yorlar. Yardım görmeleri de İtalyan 
donanması dolayısiyle imkfınsız gibi -
dir. 

Minorka adası da İtalya tnrafından 
işgal edilince Balear adalan tamami. 
le İtalyan hfı.kimiyetine girmiş olacak 
ve böylece İtalya Akdcnizin gayet ha. 
yati bir noktasında Fran:sanın şimali 
Aftika müstemlekeleriyle rnuvasalası. 
nı kolayca tehdid edebilecek bir üsse 
sahip olacnktır. 

Frnnsa ile lngiltcreni!l i~te bu teh
likeyi önlemek için Minorka adasını 
şimdiden işgal edip !talyaya kaptır -
mamaya uğraşacakları anlıtşılıyor. 

Alınacak tedbirler 
Paris, 11 (A. A.) - Petit Parisi

r.n g:m:tesinde çıkan bir makalede ez
cUmle ~öyle denilmektedir : 

" Fransa ile 1ngiltcı e garbi Ak
denizde aevkfüceyş muvazenesini ve 
muv:ısala hatlannın emniyetini temin 
etmeğe matuf bazı t edbirler. derpiı 

cylemektedirler. Bu tedbirler, muhte
lif mahiyetcdirler. Bu cümleden olarak 
Fransa hükGmetinin Fransız -İspanyol 
hududunu açması ihtimali .de vardır. 
Eğer hududun tekrar beynelmilel 
transite açılması ile beraber hususi 
Fransız endüstrisine İspanyollara 
da harp malzemesi satmak serbestisi
de verilecek olursa cumhuriyetçilerin 
daha kolay bir §ekilde techiz edilecek
lerine şüphe yoktur 

ikna mı , cebir . mi '? 
Ext.:elsior gazetesi yazıyor: 
"Fransa ve İngiltere hükGmetlcri 

ancak "ikna" ve cebir keyfiyetlerin
den birini tercih etmek hususunde güç
lük çekeceklerdir, Paris ile Londra Ro 
mayı küçü!c düşürmek veya nevmida
ne kararlar vermek mecburiyetinde 
bırakmak istemezler. Fakat bir manev 
raya alet olmayı veya korkaklık gös
termeyi de arzu etmezler. 

Bununla beraber muvakkaten ilk 
tuttukları yolu takip etmeğe devam 
edeceklerdir, fakat israrlı bir suini
yet karşısında "ikna" yolunu terkede
rek ikint.:i olan "cebir" yoluna müra
caat edeceklerine şüphe yoktur 

İtalyanın yeni sevkiyalı 
Roma, 11 (A. A.) - Napoliden 

5400 asker yeniden Trablusa hareket 

etmiştir. Son üç hafta içinde Trablusa 
24 bin asker gönderilmiştir. 

Mısırda mukabil t edbir alınıyor 
Kahire. 11 (A. A.) - İngiliz as

keri heyeti. beynelmilel vaziyeteki ger 
ginliği göz önünde tutarak İngiliz-Mı
sır ittifakının derpiş ettiği sevkülccyş 

yollarmm b:r an evvel yapılmasını Mı
sır hükümetin.den rica etmiştir. Ter
tibat bilhassa Mısırın garbinde yapıl

maktadır. İngiltere Mısırdaki hava kuv 
vetlerini de arttırmaktadır. 

Fransada temaslar 
Paris, 11 (A. A.) - Hariciye na

zın Delbos bugün ba~vekil Şotan ile 
İtalyanın cevabı üzerine hasıl olan na 
zik vaziyet etrafında uzun bir mülakat 
ta bulunmuş ve bu mülakata milli 
müdafaa bakanları da iştirak etmiştir. 

Fransamn Berlin elçisinin 
temasları 

Faris, 11 (A. A.) - Fransanın Ber 
lin büyük elçisi François Pon.:et hüku 

metle temas üzere bugün Berlinden 
Parise gelmiştir. 

Paris, 12 (A. A .) - Hariciye na
zın Delbos Berlin.den Pa.rise gelen 

Frans.ız büyük elçisi Ponseyi kabul 
ederek kendisiyle uzun uzadıya gö
rüşmüştür. 

Çin -Japon harbi 
(Baş tarafı 1 incide) Milis kuvvetle-ri 200 bin, ihtiyat 

guam arasındaki altı kilometrelik cep kuvvetleri l-fr milyon kiş~Jen ibarettir. 
hede beş yüz metre kadar ilerlediklerini 
söylemişt:r. 

Bu zat Japon tayyarelerinin Tien • 

çin - Pukcu - Lu;;sai şimendifer hat

tını bombardıman ederek iki tren tah 
rip ettiklerini de ilave etmiştir. 

Şantung valisi olup harekatı şimdiye 

kadar şüpheli görülen general Ha;iuşu 
bu11idan sonra elinden geldiği kadar 

merkezi hükC'ımete müzaheret etmeğe 
karar vcrmi~tir. 

Bir Japon tayyare filosu, Nantoo 
rıhtımlannı diğer bir filo da - chi?ci'i 
bombardıman etmiştir. 

Çinlilerin ihtiyat kuvvetleri 
Şanghay 11 (A.A.) - Resmi Çin 

mahfiller,: Çin h:ıva servisine ecnebi tay 

yareciler alındığı hakkındaki haberi tek 
zip etmektedirler. 

Central News ajansı, Kuangsi eya
letindeki Çin kuvvetlerine kumanda e 

den General Litsungjenin Nankine git 

meden evvel Kuangsi miı:slerinin faal 

servise girmeğe hazır bulunduklarını 

beyan ettiğini bildirmektedir. 

Bu kuvvetleri j.ki misline ~ıkarmak da 
kabildir. 

Be!çikada ambargo talebi 
Brüksel, 11 (A.A.) - Belçika amele 

partisinin milli kongresi müşterek em

niyet lehinde bir karar sureti kabul et 
miştir. 

Kongre bu karar suretiyle Japonya 

ya sevkedilecek olan petrol ve demire 

ambargo konmasını istem~tkedfr. 

Kongre, ayni zamanda cümhuriyetçi 

İspanya lehinde de bir karar sureti ka 

bul ederek hükumete müzaherete de

vam edilmesine karar vermiştir. 

Mallım olduğu veçhile parlamentoda 

40 meb'usu bulunan amele partisi ekse
riyetin en mür.:m grupudur. 

Dokuz devlet konferansı 

Brükselde toplanıyor 
Londra, 12 (A. A.) - Daily He

rald gazetesine göre Brükselde topla-

nacak olan dokuz devlet itilafını imza 
eden başlıca devletler konferansma iş-

tirak edecek olan İngi!iz murahhas he 
yetine Eden riyaset edecektir. 

Ege manevralarında 
son vaziyet 

(Baş tarafı 1 ;ncidt -
.Mavi kuvvetlerin dün şafakla be -

raber §imalden inkişaf etmiye başlı. 
yan taaITUzu yine kırmızıların geri 
çekilmeleriyle mukabele görmüş ve bu 
hal kn:ını zılarm Dersimde'!l kelmcsi~i 1 
bekledıkleri muhafız alayınrlu.n takvı_ 
ye alıncakn kadar devam etmiştir. 

Nihayet muhafız alayının bir tabu. 
ru harekat sahasına yetişmiş ve Bur. 
salli" önünde mavi kuvvetlerin :ıırhh 
livası ile muhafız alayınm bir taburu 
ile takviye gören kırmızı süvari liva. 
sı ve dağ alayı bir müddet mukave. 
metten sonra geri çekilmi~lerdir. 

Öğleden sonra zırhlı liva Turhan _ 

tarda bir gedik bulmuş, Sınırlı istika. 
metinden sarkarak J{arapmara, ora _ 
dan önde zırhlı otomobillE>ri ve moto. 
siklet bölüğti ile Aydına girmiştir. 
Kırmızı tarafın bugün mühim bir ma. 
nevr:ı yaparak vaziyeti :leğiştireccği 
umulmaktadır. 

Atatürk, beraberinde lsmrt İnönü 
olduğu halde çamlığı merkez tutmak. 
ta ve buradan bütün harel•at sahası. 
na giderek tetkikler yapmaktadır. 

Çamlıktan Ortaklara giden Derbend 
boğazında iki taraf arasında cereyan 
eden son derece şiddetli muharebeyi 
Atatürk büyük bir dikkatle takib eL 
miştir. Mavi taraf bu boğazı bır gün. 
de almak istediği halde kırmızı kuv. 
vetler burada iki gün mukavemet eL 

,mi§lerdir. 

Mavi tarnf ın kumandasını bu ak -
şamdan itibaren Korgen:-ral Mümtaz 
idare edecektir. 
Akşam Büyük Önder Marc.5cıl Fev

zi Çakmağa ~unları söylem!~tir: 

"- Bütün komutanlar iyi karar ve
riyorlar .. iyi düBUnüyorlar, iyi yapı -
yorlar. Askcır çok zindedir. Bu çetin 
arazide çok tahammül gösteriyorlar. 
Komutanlardan, askerden de memnu. 
num ... 
Ajansın '\"Crdi~i ma!fim at 
Aydın, 11 (A. A.) - Kırmızı ordu 

bu~ün süvari livasından maada geri • 
de~ gelen kuvvetleriyle Mursaalı, ü. 

, zümlü ve Mozala köyleri arasında ve 
ovanın muhtelif ycrlerinJc t\!sis etti. 
ği mUdafaa hattında ilerlemek isti -
yen mavi kuvvetlerle bilhasc:a tanklar 
la çarpışmı!;tır. Ayni 7.amandn bu mm. 
takada sabahleyin her iki tara fın tay. 
yare filoları arasında çarpışmalar da 
olmuştur. 

Henüz kuvvetlerinin ar1tıı.sı alınma. 

dığından !ormızı ordu bugün de müda. 
faa vaziyetinde kalmıştır. 
Mareşal Fevzi Çakmakfo. Orgeneral 

İzznddin ve diğer generaller. saylav -
lar, matbuat rnümcs~illeri Morsaali 
tepesinden manevra hareketlerini ta. 
kibı etmislerdir. 

Du tepede tanklara karşı ateş açan 
bir topçu kıt'a.sının harb faaliyeti ses
li olarak filme alındı. 

Manevra hakkında Mareşal Çakma. 

-- ~ ------ --

Kazanan 
. 

numaralar 
200.000 l 

Lira kazananlar 

24411 
Son üç rakamı ( 411) !e biten nu. 

maralar biner lira mükfı.fat alırlar. 

Bundan başka ~anlan l, 3. 5, 7, 9 ile 
biten numaralar ikişer Hra amorti 
alırlar. 

3000 
lira kazanan 

29570 
1500 

1-'tra kazananlar 
31637 8464 27993 28896 

1000 

.. 

L\ra kazananlar 
6533 35173 35680 10358 2995 16521 
5752 30299 

200 Lira kazananlar 
28118 10902 19509 10481 32283 31568 35059 
33787 23~72 1~200 6567 6G58 23531 13923 

2133 709& 28109 22600 193~1 19098 39G65 
12926 8388 
12373 283890 24062 3 011 28374 6321 16224 
38275 28574 8755 29646 7833 12255 7219 
28763 33480 38269 969 22381 30181 l9174 
33693 

70 Lira kazananlar 
15876 30709 36103 16204 37599 17703 30404 
12367 1814 l57i3 38990 24152 37407 3870 

596 34871 10676 20714 3516 2&990 39442 
39442 34003 9331 8297 39319 33728 34675 
35232 11099 20203 23270 2789 10635 15180 
36938 19841 26713 31482 13333 13439 21656 
10970 10374 18306 37205 28349 19015 12314 
21658 21985 27989 29859 22071 29676 4527 
4636 23215 

29359 10452 4335 11870 886 35130 34272 
16275 11717 11918 33077 23330 33466 38370 
12741 19129 15889 20670 19062 37245 26208 
39584 34829 1862 30069 25245 26446 26174 

4674 27595 12544 3709 28317 17136 23339 
23016 9905 23825 80747 17063 38179 10566 
3743 32581 6163 35255 25684 16675 37410 

23563 38359 259$8 33854 30170 18113 5292 
33526 25598 33460 18568 3924 39497 8762 
2638 14399 34833 39945 7370 86370 33149 

23292 29573 26485 21479 3160 

50 Lira kazananlar 
1427 27137 1493 29225 21339 21572 5708 

18524 33313 38624 28065 2903 21400 30130 
13747 31308 14510 14715 12226 12489 22910 
36075 15347 34846 378!19 28425 1749 23295 
35050 16840 24712 36882 26207 4091 32513 
18590 11704 l2179 32904 6035 6730 33150 
20187 30398 23773 4933 18629 19439 2258 

5722 39566 16708 33918 l 9224 7966 9563 
28165 3960 28596 22453 13944 14282 19716 
33373 36666 7368 33057 6402 27688 6796 
28531 3779 12689 6749 20540 6540 14837 
7599 20~31 14910 13607 29130 2962 24653 

13205 18303 23377 9343 33360 33436 26770 
28773 4364 34693 13073 8929 25835 2273 
37399 )0820 4853 13350 1747 29254 157 

ğa izahat veren Orgeneral İzzcddinin 
beyanatı da. sesli filmde tesbit edildi. 

Reisicumhurumuz Atatürk de ayrı 
bir grupla manevrayı takib buyurmuş. 
!ardır. 

Karargah Sökede:ı Aydma nakledil. 
miştir. 

Çamlık, 11 (A. A.) - Atatürk 10/ 
11 gecesini Çamlıkta Aziziyede geçir. 
mişlerdir. 

11 saba.hı saat yedide her tarafta 
yine taarruz ba.şlamıs, çok sarp fun. 
dalık ve kayalık bir arazido Hcrlrme 
müşkülülına rağmen mavi kıtaat Or
taklar, Simali ve Morah garbt hattı. 
na ve daha cenuba kadar ilerlemişler. 

dir. Oldukça kuvvetli kıt'alara ka:r§ı 

kırmızının mukavemeti şayanı takdir. 
dir. Yine sabahtan itibaren öğleye 
kadar tarafeyn arasında hava faali -
yeti olmu§ ve hava kuvvetlerinin aL 
çaktan makinalı tüfenkler le taarruzu 
vukubulmuştur. 

Atatürk sabahtan itibaren mavi ta. 
raf sağ cenahındaki zırhlı ve mot ör. 
lü kıtaat harekatını ve Derbent boğa.. 
zı tarafeyninde cereyan eden ~uharc. 
bcler i takib buyurmuşlardır. 

38399 38964 28129 <i504 ti244 ~ 
1803 21385 1275G 14093 32G06 , 

10123 4627 26681 28169 32625 l~ 
13527 13920 20242 38203 31405 ~ 

3626 7617 763 6145 13156 2 
31716 11950 24643 34301 36452 ı 
6973 6620 4400 35112 35769 • 

25653 ssıo 5G54 5576 10595 1 

34113 7330 33384 36661 5549 ~ 
7843 8747 6303 30912 6270 
8933 20225 38291 1667 37521 l 

182772 l2l1Ci 38052 15495 HOSl s; 
25~1 28102 6i47 33441 28526 s 

38504 85(91 12111 277il 913 
6281 20320 9010 1100 37773 

35132 33821 35273 28682 30955 Jp 
25456 34932 34130 22734 37382 l l 
22117 15757 17619 15521 27 s 
3903 39224 !! j 108 6940 36594 ı, 

15002 9299 26218 7005 '13403 l 
30()54 21l8SO 11 703 760l 35405 s, 
21~56 21353 26803 4209 31917 s· 
292.U 18113 30019 7590 18256 ~ 
2i967 15680 6412 24910 297 

40 Ltra kaza 11B~ 
72530 2900 34805 7602 33536 ~~ 
21295 38443 21583 10195 30646 :sv. 
32798 31318 6264 31927 2942 • 
20993 2044 13174 33675 19321 
10521 38132 20234 4406 161ıı9 sı 
21660 25035 15366 2i857 31519 11 

25414 i531 20964 7272 2056 " 
29726 22408 9927 21406 12916 
~82 20310 5497 26154 ı50-' ' 

31175 37046 7504 24862 21029 16 
28384 17791 15320 30140 1989 l 
27687 3571 6030 36255 36554 pi 
l512G 30492 14357 32377 39393 
36542 23362 35846 31763 19150 1

1 

15325 37901 24920 13734 12224 s'I' 
8270 17723 14028 37965 2SSll 

29331 29578 23290 23440 35655 
1739 24020 32052 26112 631 

26599 36608 15396 7320 19126 
17044 727 29813 12282 34854 
2Sl75 16951 36555 39390 3268S S 
7057 2163 7555 19&4 35919 

19155 10122 15839 3331 33714 1 

27M1 32264 3002 37781 36415 jl 
sıog9 35159 12000 18689 21a26 
32731 14659 30137 9356 26453 ~ 
2-1826 29214 24930 4064 15895 :ı· 
4298 25804 20233 11041 292~3 ~ 

18450 12826 25226 12fi59 7423 ~ 
2388 15332 39177 30896 33456 şl 

18877 39921 5043 7842 4937 ~ 
7204 33510 24272 5448 2 03 '1 

206 28638 14182 4240 3733 (. 
23955 12374 8389 25224 18167 
33555 23212 4141 7344 33294 ::.: 
13001 8950 37191l 25540 2203Z 

2028 34849 10158 5303 26625 ,• 
32556 2851 28472 8595 27472 
37674 5585 16575 9431 8400 ~ 
32068 7806 30444 27820 33746 
85827 7479 25248 25203 6399 c 

281 291M 4340 34898 20328 :l 
21167 20068 4901 10397 6795 • 
30520 18683 1058 26775 237~ ' 
12632 709 3H81 33(70 1.2889 sı 
30723 29659 1754~ 678 9991 " 
100036 24883 1908 16973 34822 l 
27310 730 24243 38733 35163 ~ 
14447 8450 24598 122S4 15053 
20019 25136 39360 21059 17798 ~ 
14356 6053 25189 8353 5390 

781 37759 23280 35582 24291 ,, 
27520 34318 10029 17805 745() ~ 

713 39375 31585 23151 16621 
21702 26381 17'88 39416 37290 s 
20782 14029 22829 l9!l950 2641 s: 
26278 2!l023 29467 22762 25028 
19203 80606 18882 17015 24925 

38•2 11•31 24077 20016 5s2 ' 
2006• 1373 10811 24809 33210 ,, 

1466 21163 7554 10643 39607 
11967 16168 7453 267151> 3422 ~ı 
21328 28031 39039 26800 942 " 
1556:S 751 34940 15387 30403 1 1 
7680 23734 200663 4864 161152 

35003 12720 21415 28923 5681 ~ 

50.000 LiRALIK SON 1401'>. 
Beher Numara 500 ııcr yUz ıirJ ,~ 
2i949 8325 19286 31745 20023 ' 
20530 26614 21266 19512 2126' 
24303 22383 14371 951 4s96 

12004 22856 2304 34062 5921 
1~99 8678 2153G 28427 6345 ,J 

28022 27999 27876 6949 ~4o0 
1H95 11444 13306 24523 354fı S 
15721 32181 1482 1068 2119° $ 
31408 23970 6822 10231 33GOZ ' 
19859 14 2 33266 83172 3526' l.ı 
24270 10447 88025 7895 33811 

24703 33965 20261 24395 202~ j 
13621 s521 20812 21104 2ı:ı1s,, f 

15977 24473 7552 21062 3095~ 
6968 18162 

Beyrut Ametl• 
konsolosu kat~ 

Beyrut, 12 (A. A.) -
neral konsolosu henüz ~ 
bir sebebden dolayı bu CI 
bir §ahıs tarafrndan tabaft 

dilmiıtir. 

\i 

" f 



<CDflilaıyet ve aşk ırcmalfba 
Atntha ChrtsUe'nln bu güzel romanı ( YD...NQ) ta.ra!mdan tUrkı;eye ccvrilmlşlir. 

....__ -23-
------------~~~_=.:_~~----~~~~ 

Sirıd:ln:an·~.oskoca bir ordunun mide- riydi. Müşterileri bilhassa .t\meri~~lr 
bu se" gh Çtıgınc kail olur. Lakin asıl turistler arasındaydı . Yııhut <la çı · tc 
ı. .,a atıcrı"n 1 · • • b · k 1 ato'"rler .,zcrind esırı ınsanm eynı avru muş am .... 
tarı 1 d c .oluyor. Ah aman yarabbi ı in- Zeropulos. ufak tefek bir adamdı. Si-
:Scrı zrıcnu: tutunca ... Hava tutunca... yah gözleri, boncuk g~b~ ~arlıyordu. 
halde Cscıa, ben Puaro, o sırada, her d" Çenes·nı hır kere artı Gayet gevezey ı. · • ~ 

ve ha 't 
tınacak . s.ı ten pek aşağı zeka.da, a- mıydı kapamasını bilmiyordu. Baş dön-
karını. ;ır ınsan olur, işin içinden çı- dürücü bir süratle konuşuyordu. 
haber? a ... Şey, dostum Jiro'dan ne Bu zatlar polistir. öyle mi? Kendi-

.. Zeki bir d !eriyle tanıştığına pek memnundu? Ken 
0Ylc teli i a. am olan Git bu süalin di hususi kabinesine girme'.< isterler 
anladı . gUzel sorulmamış olduğunu 
· · Jır 

1 

mi? Buyursunlar! ... Hakikaten tüb:i ve 
Jrı~ Olduğ:~~ns~ayl edt. uyanık, faal bir dikenleri satmıştr. Bunlar. cenubi A-

L'Ua. oy e ı. 
ro: mcrikanın merakı aver eşyası arasın-

"' - be~ . ~cildi it gmernış ! - diye tasdik etti - daydr. 
rafa ko Crtdine sualler soruyor, her ta- _ Efendim! Ben bu dükkanda her 
İiatta dş~~~r, her careye ba§ vuruyor .. , türlü eşya satarım ... - diye anlatmakta 

....., Si)unccck zamanı bile yok. devam ediyordu. - Bilhassa sattıklarım 
lıuar01 S1!1 nazariyeniz böyledir, 0 ösyö lrana müteallik eşyadır. Meşhur tarih-

11>'uıura ız, Furniyc ile daha ziyade çi mösyö Dupon bana dair izahat vere-
rubiycaj~nuz. O da sizin gibi ahvali biilr. Çok kıymetli halılarım vardır. 
}'elli tü, c ehemmiyet verir. İkiniz de Ekseriya buraya kadar gelerek kolleksi-
rı~. s Polis mektebine mensupsu- yonlarımı hayranlrkla seyreder. Öteberi 

'l'ab.. alarak kendi kolleksiyonlarını da ben-
' t ıı, tabii.... den tamamladığı sık sık vakidir. Birçok 

he • 11tili · . . . . 
L• P.c ite d' zccyı pek ıyı bılır. Bu se- ec:.yamın sahte olmayıp hakiki oldukla-
"lp n ısi • K :. 
ll . ttain . nı ropdona bu anketi ta- rrna dair de mütalea beyan eder. Ne a-
C~tl!tc l>c:ı~e. yolladık. Madam Jizel, damdır o ... Tam ınanasiyle alim ... Bir 

111aycr • ıyı tanrnmrj bir şahsiyetti. bakışta anlar. Daha uzaktayken bir 
en... ın ışle · 
it "'ildir nış şekli fevkalade esrar- hüküm verir ve o hükümden caymaz. 

b~rı bir · .. Olur §ey değil, zehirli bir di-
ır ~ tubıe b' Bende bir kolleksiyon olduğunu .size 

h" i<SıllJ .. .. ır tayyarede atılsın ve söylemiştim. Bu koleksiyon pek kıy-
oylt bi oldursün. Cinayetler tarihi metlidir. Her türlü mütehassı ar onun 

t~ı>! r Şey Yazmıyor. Garip 1 pek 
ll hakiki parçalardan mürekkep olduğunu 
~aro • tasdik etmek mecburiyetinde kaJmışJar-

~ıın~!~:; .. ~m can alacak noktaya do- dır. Tabii efendim birçok taklit eşya 
t ı .. ~ak da var dükknnımda. Lakin bu taklitleri c di.. A • at a... işte Fumiye de 
:ı~ı 'l.zı,.· de burada ben yapmı\N'lrum. Kendı' 
"'I (ti .. ını F . 1 ı· . . d .1 -.10ru- ,_. urnıyc ge ışınız en d 
ıtı.ı .. , r;ı b' memleketlerin en geliyor. Orada da z. ıze havadis getiriyorsu-

ba· eskiyi taklit etmişler. Hintte, Çinde, ce-
b~ 1trıa rrı h n ubi Amerikada, her yerde mazi taklit 

Sefer h .a. zun halli olan Furniye 
...._ ~~etakilcaten heyecanlıydı. e<lilmis. Bunda benim ne suçum var? 
......_ . Gözü kuvvetli olan seçsin.Aradaki farkı 

......_ liavadis rni' görsün. Ticaret son zamanda gayet iyi 
......_ ~avadis. · gidiyor. Bundan hiç şikayetim yoktur. ,,ey . 
....... :n· mıi bakalrm7 Ekseriya bu malları gelip gerici bahri-

°'cl b ır ru :ı 
İt tUb m antikacı, cinayetten ev- yelilerden alırım. Ucuza alır, bahalrya 

' t... &atmış olduğunu bildirivor. satanm. 
<\.llll 

' b 
0 antikacı' Zeropulos hele bir soluk alabildi. 

"<Utrı • 
' lıırrı·? dediın ya. - Şu tüp meselesi?- diye ona sor-

' Zer~ dular. 
'?'l Pulos. - Ha .. Tüp .. Onu da anlatayım ... c za 
'Cina rnan ıatnuı tübü:» Onlar, uzun zamanc.Janberi, iki seneden 

ı l!u h Yctten üç gün evvel. beri bendeydilcr. Orada, rafm üstünde 
ene avad' h 

tı lcs· . ıs, azırun üzerind,. h,..k- bulunuyorlardı. Kuruşlardan yapılmış t' ıtınj .. 
11tn· gosterdi. gerdanlıkların arasında... Orada .. bir 

ı" ' bfıyc Şefine dönerek • "'llı .ı;. crıcr · ırkı ahmer başlığı duruyor ya .. Onun so 
llıi> ırn, şu adamı istintalc •d..e- !unda .. Bu tüple kimsenin alakadar ol ' l' <liye sordu · 

S abii.. li : duğu yoktu. Fakat bir gün bir Amerı-
C>tıta p · aydı. Hemen. kah, Benden ona dair mallımat istedi. 

ı... : :" Si uaroya döndü: 
"'•Sı ~ de b' 1 Furniye: 

ili~? ır ikte bulunmak ister 
- Bir Amerikalı mı?- diye sordu. 

barı' 1'abii M - Evet ... Bir Amerikalı .. Heın de 
Cflte: crıtcrc~an eg~~niyctle.... Bu iş pek o kadar kibar takımından değil. 

Csan °runüyor. Fevkalade k 
(' ' Bu taruJa insanlar, Amerikanın aya 

g ' Ctop 1 1 b 0<a· lı osun d'"k takımı arasındadır. Bunlar, Mısır 1 00 

"t ~.ındaydı ~ kanı Sen - H<>nov k' 1 
tadlllunıs bir·. Antıkacı hic de züğürt cukçuları zengin eden zevksiz ımse er 

a ...... ınsana b · dir. Çekoslovakyada yapılan en kötü 
bro " 1likcrnrn 1 1 

enzemıyordu. Bu 1 l'lz e ra • boncukrularr Mısırdan hediye diye a 3• -l"· antikala ? çınileri, birçok " 
lltk · r, liınt ·· . rak karılarına kızlarına götürürler. Bır 

koıı ıpc1t1ıı . mucevherlerı, 
tlt · erı ve d k bakr.,.ta bu adama fiat b!çtim. Bu tarif "<lfdı 11Yonıar v 0 urnalan, el i§leri, " 

l3 • e Mısır işi biblolar ettiğim kimseler<len olduğunu farket-
. lirası tim. Fakat yine de bu tübün bazı ce-

llıüy0 ya rırn rn .1 fra11 rıa, Yarını f 1 Yonlulc: eşyanın bir nubi Amerika kabilelerinde zehir at-
a ranktık b' d • zun u atın alrnd ~ ır malın yüz: m•·k üzere kullanıldığına aır u -

ıgı dUkkanlardan bi- zadiye izahat verdim. Bu tarz bir ma-
. d""kkanlanna 

.Ş A RT LAR! 
1'1Jrk/g • •·40o 1\ e f.rnebf 

i':1u r. 2. 70o lir 
•oo " l.4:ıo .. • 
l;\O " ıiOO ., 

" noo .. 

lrn pek nadiren antıka u 
geldiğini de ilave ettim. Fiat sordu. Fi
a t verdim. Bu fiat, Amerikalılara göre 

bir fiattr. Lakin unutmamalı ki. Ameri

kalılara da şimdi eskisinden daha ucuza 

satıyoruz. Zira, onlar da. şimdi bizim 
gibi buhrandan şikayetçidirler. 
~~~~~~~-------~~~~-

Erhch - Dün ak.Jam tiyatroya git. 
tiniz mit 
Kadın - Iiayır. E r1:cndcn yat(lğınıa 

girdim. 
E?·]c~k - Çok ka.kıbcılık v ar mıydı! 

us sene evvel buglln 

ez·ıya 
Tuh tına Don Pedro geçti 

fakat kızını kraliçe yapmak 
için her şeyini feda etti 

Baba, kızını k r aliçe 
oğluuu da k r al yap
mağa muvaffak oldu 

rortcl<i:ı: kralının m cmlekelinl terkedcrek 
cenubi Amertkadıı. hül<ümet kurduğunu 
yazmıştım. Portekiz kralı altıncı Jan Brezil. 
y hükQmcUnl kurduktan sonra Portekızln 
dahili vaziyeti dUzclmiıı ve eski kral tekrar 
davet edilmişti . Jan, P ortekizc dönünce Ri. 
yodejaneyra'da knJan oğlu Don Pedro 1S22 
yılı 12 blrinciteşrin g ünü, 115 sene evv!'J bu
gün Brezilyalılar tarafından krıı.l ll~n edil. 
di \ 'C altıncı Janın "buradaki hft.kimiyeti su. 
ya dUştU. 

Fa.kat Don Pedroya krallık yapmak mu
kadder değilmiş. Portekiz yUT.Unden o da ra. 
h:ıt ınds.n oldu. ÇünkU P ortekfze giden babası 
oradaki oğlu Don Mikcl ile birleşerek muL 
laklyct idnrcsi kunnuıııardı. Fakat altıncı 

Janm ömrü uzun sürmedi. ÖIUmünde Porte. 
kizlller DrczUy11 imparatoru altıncı Janın oğ 
lu Don l'edroyu tahta davet eltiler. Don Pcd 

ro Amerikayı bırakmadı. ı.~aknt Porteltlzi de 
ihmal etmek lBtcmtycrck kızı Donya Mar _ 
yayı krallcc yapmağa karar verdi . 

İşte bu arzu Brezilya imparatorunun hu
zurunu mahvetti. Çünktl Portekiz ihtil~clle
rl meıınıUyct idaresi t'alan tanımıyorlar, bu 
suretle Donna Maryanın kraliçeliğine !Uraz 
ediyorlardı, Don Mikel bu arzuyu fırsat bL 

lerck zorla. krallığını no.n etti. McşruUyet 
taraftarları lngiltcrcden yardım fstcmeğc ka 
rar verdiler. Fakat meıınıtiyet taraftarı Ça. 
re Klnge ölmüş, yerine Velllngton tayin edil. 
Jni§U. Velllngton ise bltarnt kalmayı tercih 
ediyordu. 

Kızını her §•'ye rağmen kraliçe yapma.it ıs. 
tlycn Don Pedro Brezilya imparatorluğunu 
da oğluna bırakaralt Fransnya aığmmrş olan 
kızının yanına gitti. 

Bu hddise kral \'e imparatorluğun bir asır 
tevarüs edildikten sonra her yerde miras br
rakıldrğıruı. çok gUzel bir misal olmaktadır .. 

Don Pcdro Franeııdıı yaptığı tcmnsla.rdan 
sonra kızını Portckl:ı: lmparatorlı;ellğine çı. 
karmaı"ta muvatfalt oldu. 

Don Mlkcl mnğ!Clp olunca lepanyaya kaç. 
tr ,.e orada kcndiııt gibi tnrdedHmlş olan Don 
J{arlos ile blrleşU. İspanyada hll-

kflmet reisliğini yapmakta olan lzabclla da 
P ortekiz kraliçesi Donya Marya gibi amca. 
sının §Crrindcn korkmal<taydı. Bunlara mu. 

kabil do İspanya krruiçeııl Marl Kristln 
Portekiz kraliçesi "babruır Don Pedro düııman 
ııerrlndcn ltorunmk lçln birıeamil}lercli. 

Don P<'dro kızını ancak bir sene müdafaa 
edebildikten sonra tahtından uzak olarak öl 
dil. Fakat kızını kraliçe, oğlunu kral yap. 
tıktan sonra. Donna Marya babamrun öJIJ_ 

mUnden sonra 19 sene daha Portekiz! idare 
etti. 

Niyazi Ahmet 

Tonton 
amca 

~e 

Hokkabaz 

Tenıiz paşa 

Harbin son scneler:ne doğru beş on 
mektep arka:laşr bir müsabaka imt,'ha
nrna girmiş, beş:miz bu i:ntihanı kazan 
mıştık. Ömrümüzde ilk defa olarak Av
rupaya tahsile gidiyorduk. Mcs'uttuk. 
Hep birlikte O:Jtün gınıf arkadaşlarımı· 
za b.r ziyafet verd!k. 

Ayni rahlelerde i:~himle birlikte oku
yan gençler arasında bir de sarayla pek 
sıkı a15.kası olan "F." isminde bir genç 
vardı. Herkes gıptayla bize bakarken, 
o, biı:i:ienbire: 

- Ben de gele:: eğim 1 - dedi. 
- İmt :Jıanın neticesi alındı ve ilan 

ed:Jdi. 

- Kendi hesabıma geleceğim .. 
Akar sular durur. 
Esasen çok zengfodi. Annesinin ve 

babasının, istanbulda 'dört tane saray 
g ibi konakları vardı. Hepsi de döşeli 

dayalı. Dört mevsimi bunların beherin
de geçirirlerdi. Bir kaç kere b!zi davet 

etmişti. Bu konaklarda kendine mah -
sus daireleri mevcuttu. Hususi l:izfrele
rinde, hususi adamları çalı~ırdı. Hiç 
bir harp :zengini onun servet ı;eviyesine 
yet:şmemi tıi. 

Biz gittik, arkamrzclan, bir, iki ay 
sonra ı o da gele',:. Babası, hepimize ay
n ayrı mektuplar göndermiş, "F ... size 
emanet, bir işi olursa siz takip edin. 

Sizler ne kadar olsa hayatı daha iyi bi
lirsiniz!,. diyordu. Ayrıca yiyeceğe 

.dair hediyeler de göndermiş. b:zi ken

dine medyun bırakmıştı . Zira. düşünün, 
harb:n en müthiş kıtlık senelerinde 
kutu kutu b3klavalar, uskumru dolma-

ları. sardalyalar, filan ne demektir. 

O Alman şehrinde ekseriya beraber 
gezercJik. Bizim mütevazi lokantalaı:ida , 

1cahvehanelerde otururken masrafı biz 

çekmek suretiyleı onun o lüks lokanta
lara ettiği davetlerde sıkıntı vazliyet!n
deıı kurtulmak isterdik. Fakat avuç do
lusu para sarfediyordu. Hem ae delice .. 

Evvela jehrin en büyük otelirlde 
koskocaman bir ldaire tuttu. Salon, ye
mek odası, banyo dairesi, yatak odası, 

telefon, her şey mükemmeL. Burasının 
temizliği hakkında fazla r.zahat verme
ğe hacet var mı: Temizlik her yerden 
akıyordu. Pırıl, pırıl .. 

Fa~at o titizl.:ü .. Otelin ukız gibi ör
tülerini kullanmadı. Kenc!i çar~lan
nı yaptırttı. Dolaplann içlerini dı lannı 

kendi adamlarına sabunlu bezlerle ve 
kaynar sularla yıkattı. O derecede ki:, 

o stil e yanın kapıları şişti ve kapan -
maz oldu. 

Banyo, aptcshane ayni suretle şart -
landı. Fakat "F., hiç birini kullanmadı: 

"Eskiden başkaları girmi~. çık1nı§, otur
muş, "ö !'' diyordu. 

Aradan bir müddet geçti. Otelde ça
lışan kızlardan brünc gönül verdi. Ona 
aynca garsonycr tuttu. Kız, gülerek 

bunun tem:zn~ huylarını anlatıyordu. 
Tanıdık yerliler onun ismini ~ylc 

koydular: 

Temiz Paşa .. 
Fakat o, temiz değil titizd;. 
Bir müddet sonra büyük bir pansi

yona taşındı. Fakat pansiyon dedim di
ye. 1stanbıılun kötü otelleri aklınıza 

gelmesin. Ne münasebet? Bir senator
yomdu bu! öteki otelden bile belki kat 
kat güzeldi. Hususi bir park içinl:le. 
cennet gibi bir yer •. 

"F,. nin ora-da da bir hususi dairesi 
vardı. Ve bu pansiyonda da mükemmel 
b' r tem:zlik yaptırdı. 

Ekseriya kendisini ziyarete gider -
d"k ve ekseriya o: 

- Kuzum bana gelirken hediye ge-

tirmek istiyorsanız pastacıların börüın
cekli kağıtları varjır, hani onlardan 
getir:n !. - dedi. 

- Ne yapacaksınız?. 
- Nenize lazım?. 

Get:rirdik .. 

Fakat bu temiz paşanın odasmcla, 
hazan burnumuza ağır bir koku çar • 

pardı. 

- Nedir bu ~. 

- Kimbilir? ihtimal fare ölmüştür. 

- Fakat ayni kokuyu biz <>telde de 
duy~yorduk. Buranın mimarisi 1src:n
bul evlerininki gibi !değildir ki, fare ö

lüsünün kokusu delikler<len, deşikler

den sızsm •. Belki de bina da fare b:le 

yoktur. 

O, lakırdıyı degiştiririli. Biz israr e
lderdik: 

- ı h t i m a 1 İstanbuldan çı-

karken eşyanızın arasına bozulacak bir 

şey koymuşlardı. O bozulmustur, ko -

kuyordur. 

- Hayır, hayır, canım .. Hem siz me

rak etmeyin. Ben iyıce baktrrrrım. 

Ertesi ziyaretlerimizde kokuyu duy

mazdık. Ba~ka bir seferinde gene du -
yardık. 

••• 
Bir gün mfühiş bir 'rezalet olmu~. 

' 'F .. ve adamları pansiyonda yokken, 

pansiyon sahibi de ayni kokuyu lduy • 
muş. Merak ederek her yanı yoklamış. 

Bir kilitli dolaptan kokunun geldiğini 

hissederek sıhhi h:r tehlilceyi önlemek 
üzere şahtiler önünde kırauş. .Bir de 

ne görsün? Bürümcekli !:ağıtlar için

de affedersiniz, çok fena şeyler .. 

Meğer bizim temiz paşa . titizliğin -
den dolayı aptesaneyi kullanamazmış .. 

Adamlarına attırWfa'K ilnre, -onlar ge -
!inciye kaldar :nalını saklarnu~ 

Panr.~yon sahiplerinin havsılası bunu 
nasıl kabul etsin?. 

O gelir gelmez: 

- Bu nedir? • diye karşısına çıkmış
lar, derhal, soğuk kanlılıkla: 

- Bana düşmanlık için yapmışlar

dır! - demi . Ammat bilmem inandılar 
mı, inanmadılar mı ?. 

Her halde "F., pansiyonu değiştir
rnef e mecbur kaldı. 

işte size temiz paşanın maccr.ası ..• 
Ekserı titizleıfo temizliği bununl&ıe 
benzemez mi?. 

Nakleden: Hatice Siireyya 
• 

ispanyadan 
dönen 

ltalyanlar 
14000 yaralı veya 

hastadır 
Roınadan, Fransızca "Le Temps,, 

gazetesine bildiriliyor: 

Resmi hiç bir liste çıkaı r!madığı hal

ıde, İspanya cephelerinden İtalyaya ya
ralı olarak avdet eden askerlerin 7000 

olduğu ve bir o kadar d;ı hasta bulundu 
ğu tahmin edilmektedir. 

D:ğer taraftan, mallım o1duğu veçhi
le, re6mi makamlar. geçen ayın 20 sine 
kadar ispanyada 1226 İtalyan askeri 
öldüğünü bildirmişlerdi. Bur. :ian an • 

!aşılacağı veçhile, harbin başlangıcın 

dan itibaren 15000 İtalyan askeri harp 
harici edilmiştir • 

Japonyada harp 
iç in iane 

Tokyodan bildriildiğine göre, J:ıpon

yanrn en büyük mali müesseseleri olan 

Mitsui, İsubishi, Surr.:toma ve Yasuda 
bankaları mcmurlan, Çin Japon harbin
de hükumete yardım etmek üzere, gün-

ldeliklcrinin yüzde beşini devlete ver -
mek mecburiyetinde bırakılmışlardır. 

Bu para, ayd;ı 1.5 milyon yen gibi 
dehşetı.: bir mebliiğ tutm:a}:tadır. 
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lsveı; - Macaristan 
ısveçli Atervoı ciritde; Macar Kovacs 
400. gene Macar Szilagyi de 10 000 

metrede yeni rekorlar tesis ettiler 
Mncar ve lsveç atletizm takımları 1 darasz 48,01. m. 

arasında Budapeştede yapılar. müsa - .wo mdro koşıı: 
bakalar çok heyecanlı olm~~tur. 1 - Macar I<\avacs 47,7 s~miye (ye_ 

tık günkü karşılaşmalada, Macar ı ni Macar rekoru). 2 - Rogd~ 48,2 sn. 
Harsanyi'nin 800 metre lrnşuyu 1 da. 3 - ~!acar \'adas 48,8 sa. 4 - Nilsoıı 
kika 53,1 saniyede bitirec~k İsveçli 49,l sa. • 
Nilsonu mağltib etmesi bir c:ürpriz ol. 1500 nıctıc 11wk-:l'cmct l•l'Jıısıı: 
mu§tur. 1 - İsveçli Jonson :J da. f'6,6 sanL 

Harsanyi daha ilk çıkı~tan itibaren ye. 2 - Nilson 3 da. 56,S sa. ~ - },fa_ 
başı tutmuş ve kolay bi:- finiş yap- car S7.abo 3 da. 56,8. 
mı§tır. Cirid: 

100 metre sürat koşusunda da Ma- 1 - İsveçli Atcrval i5,10 m. (Re -
car Kovacs, Strandbcrgi ufak bir kor). 2 - Macar Varstegh 66 metre. 
farkla fa.kat emin bir surcttP. mağlub 3 - lsvcçli Teı;stcd 64,54 m. 
etmiştir. Macarların üçüncü galibiyet 10,000 metre 11ıuk~1:1;cmct: 
lerini, Daranyi temin etmiştir. 1 - Szilagyi Macar 31 da. 9,0 sani-

.Macar atleti, 15,52 metreye gülle ye (rekor). 2 - Macar Kelen :n da. 
atarak İsveçli Gunnarı mağhib etmiş. 18,8. sa. 3 - İsveçli Larson 31 da. 20,8 

Rağbi 
Sergi münasebetile tertip 

edilen müsabakalarda 
Romanya Hollan
dayı; ıtaıya da 
Belçikayı yendi 

Paris, 11 (A. A.) - Sergi münasc 

betiyle tertip edilen enternasyonal rag-

bi turnunsında Romanya milli takı-

mı, Hollanda takımını 42-5, İtalya 

milli takımı Bclsikalıları 45 - O yenmiş
tir. 

Gelecek p:r~cmbe günü Romanya 

ile Fransa ve Almanya ilcJtalya .ltar

şrlaşacaktır. 

t . sa. 4 - İsveçli Sundcsen 31 da. 40 sa. ır. 
BU~kb~~y~an~~kk~nOOOO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

metre surat koşusunda başlangıç pek M i 11 et 1 er arası 
yavan gitmiştir. 4,000 metreye kadar 

Zabo ile Conson geride olmak üzere 4 F t b 1 u·. s b k 1 koşucu bir arada ko§muştur. Fakat u o m a a a a r 1 
bndan sonra Tompsonu hızla.~tırnuş o. 
lan Conson, önde giden Macar Ne • 
meth'e yaklaşınca. hızını kesmiştir. 

Son tura girildikten sonr:ı, Szabo 
ile Conson ileri frrlamı§ ve iki atlet 
arasında ~ok ~etin bir mücadele baş_ 
lamı§tır. 

Szabo, temposunu gittikçe yükselle. 
rek Consonu geride bırakmış ve arka. 
sına dönüp rakibine baka baka rahat. 
ça fini§e varmıştır. 

Bu ha'ta Avrupada birçok milli fut
bol temastan yapılmıştır. Fransa - İs
viçre, Lctonya - Lehistan, Avusturya • 
Macaristan, İsviçre B- Fransa B ve Yu
goslavya - Lehistan milli futbol takımla 
rmın yaptıkları bu maçların neticeleri 
şunlardır: 

Fransa - lsviçre 
• Pariste kırk bin seyirci önünde oy 

nanan Fransa-İsviçre milli futbol ta-

kımları maçı on bir senelik bir fasıla

dan sonra Fransızların bire karşı iki 

golle İsviçrelileri mağlup etmesiyle ni
hayctlcnmiştir. 

Letonya - Lehistan 
Lctonya ile Lehistan milli takım-

da 2·1 Macarların mağlübiyctiyle nc
ticelenmi,Ştir. 

lsviçre B - Fransa B 
Fransa ve İsviçre B milli takımla

" ması Lozanda yapılmıştır. mü~cva
zin cereyan eden bu müsabakayı Fran
sızlar 3-2 kazanmışlardır. 

Yugoslavya - Lehistan 
Polonya milli takımı Varşovada 

Yugoslavlarla yaptığı müsabakayı 4-0 
gibi büyük bir farkla kazanuştır. 

Jngiltere - lrlanda 
Londra, 11 (A. A.) - Blakpoolda 

20000 seyirci önünde karşxlaşmı} <>-

Szabo, bu koşuda ilk 1000 metreyi 
2 dakika 59,8 saniyede, 200 metreyi 
6 dakika 2 saniyede, 3000 metreyi 9 

dakika 7 /6 saniyede, 4000 metrellk 
son turu 57,7 saniyede bitirmiştir. 

lkinci günkU mUsabakal:l!da, 1500 
metrelik koşuda İsveç atletlf'ri iki bil. 
~k muvnffakıyet kaydebnişlerdir. !arının müsabakası Katovitsdc yapıl-

lan lngiltcrc-İrlanda milli takımları 

maçında İngiltere takımı 3-0 galip gel 
miştir. 

Szabo, Yanson ile Nilsonun başlan
gıçtan itibaren finişe kadar tuttur_ 
duklan hızlı tempoya day'lnamamış _ 
tır. 

400 metre manialı koşuyu, Svaerd, 
ancak son birkaç metre icbde kaza-
nabilmiştir. · 

Yüksek atlamada İsveçli Dedmark 
daha ilk hamlede 1,90 metre atlamış
tır. 

KarRılaşmala:rın teknik 
şunlardır: 

11() metre manialı koşu: 

neticeleri 

1 - İsveçli Lidman 14.8 saniyede, 
2 - Nilson 15,2 saniyede, 3 - Szabo, 
15,8, 4 - Macar Japor. 

800 metrelik koşıı: 
l - Harsanyi 1 dakika ;;3,1 saniye.. 

de, 2 - Lennart Nilson 1, 53.6 saniye
de, ~; - Anderson 1 dakika G4,2 sani. 
yede, 4 - Macnr lgloi 1 rla 54,2 sa. 

100 m-etro siirat: 
1 - ~Incar Kavacs 10.6 saniyede, 

2 - lsvcç Strandberg 10, 7 tan iyede, 
3 - Macar Gycn<'s 10,9 saııiyede. 

Gül/P atma:, 
1 - Macar Daranyi 15,;:)? metre, 2 

l s. Cunn:ır 14.85 m. 3 - ts Fcrnström 
14.C5 m. 4 - Macar Osanyi 14,61. m. 
Sırıh 'rı yUkscl• rıtlama: 
l - lsveçli Hindblad 4 m . 2 - ts. 

\ 'C"'l! Jungb"'rg :J,{)0 m. 3 - Eacsalma. 
si Zsufka 3.00. 

J 'JOD nı ofı c mulı::ıt·cmct: 
1 - ::\facar S?nbo 14 da. 5S S sanivc. 

de. 2 - 1s,·c.r. H anri Conson 15 da. 
...: - - Lnr.mı. 1 :-ı d<' . 4 .2. 4 - Ncmcth: 
1:-i ü:ı . 5.::!. 

l" ; ı ,, •ıtlm. fJ. : 

lwc li StC':.ı~\ i.st 4 .11 metre. 2 -
~{n ·~u Kolai i.~G m. ~ - 1sveç1i S\'C'n- ı 
son 'i.1G m. 4. - .J:ı'!nr Gyurycza 7 m. 

FJIJ ıı ı• t "C nwl'icı!ı: 

1 - Sv • ·ı ti ;jj.:? .rn ııiyc 2 - Macar 
,_ı nıı" -- " ·• "'[ 'I 56 G . ~ .ıu, J ... - .a ac:ı.r • argo , . 

L'ir.1: cıtmcı : ı 
1 - Macıır Knlitzi 4D,nD metre. 2 -

f<:YC'j!i &rr,h 48,fıl m. 3 - Macar Ma.. 

mış ve nct~.:c Lehistan on biri 2-1 
lip gelmiştir. 

Avusturya • Macaristan 

ga-

Viyanada yapılan ve bu haftanın en 
enteresan maçı olan Avusturya-Maca
ristan milli takımlarının karşdaşması 

A vrupada futbol 
şampiyonluk maçları 

iNGİLTEREDE 

Lon.dra. 11 (A. A.) -

Charlton Athlctic - PortsmouthS-1 
Chclsea-Arscnal 2-2, Dcrby County-

Brentford 1 -3, Grimsby Tovn - Middles 
borough 2-1, Leeds Unitcd-Birming-

ham 1-0, Le).:cstcr City-Huddcrsfild 

Tovn 2-1, Livcrpool - Wcst Br!im

vich Albion O - 1, Manchcstcr City -

Blackpool Z - 1, Preston Northaood 

- Stoke City 2 - 1, Sundcrland -

Bolton Wandercrs 3 -1, Wolverhamp 
ton Wandcr - Evcrton 2 - O. 

iTALYADA 

Juvcntus - Fc. Napoli Z - 1, Fc. 
Milano - Lazio Roma 3 - 2, As. Roma 
- Fc. Lm.•,;a 5 - o, Fc. Floransa -
Bari 1 - ı, Livorno - Atalante 1 - 1, 
Tricstc - Sampierdarcna 1 - O, Bolog
na - Aıbrosiana 1 - O, Gcncve 93 -
Torino 2 - ı. 

ıÇERIDE: 

• Yanan acUye sarayı arsasr, Bizans eser. 
lerinln bulunduğu sahaya tesadut etmekte 
olduğundan burada hafriyat yapılması ic;;ln 
Atına lt"ransız EnsutUsU umuml kAtibi ark!". 
oloğ Pol Lomere :MUzeler MfidUrlUğU taratın 
dan mllaaade verllml§tlr. ;roı Lomere Bordo 
mUzesl arkeoloğu Valua refakat etmektedir. 
Hafriyata 80ndaj mahiyetinde olarak bu aa
bnh başlanm~tır. 

• Kandilli ile Hisar arasmdakl yol katran. 
lan maktadır. 

• Huauııı, ı esmt ve takııL otomobillerinin 
bUtUn ana raddelerde durmaları mUşterl 
beklemeleri mened!JmlştJ. Bunların yalnız 
mUşterl indlrmelerine mUsaade edilmiştir. 
Mll§teri almak için ancak muayyen lııtas. 
Yonlarda duracaklardır. 

• Beyoğlunda Aynalıçeşme yolu dünden 
ltJbem nakil vasıtalarına kapatılml§ ve u_ 
!alt döşenmesine hll.§lanmı§tır. Bu yolun 
asfalt olarak ın,ası cumhuriyet hayramınıt 
kadnr ikmal edilecelttlr. 

'" D"\'let Demlryollannın Ahırkapt i'e 
J{ıımltapı arns•n\la l"!!hı cdı-ccSi fidanlığa 
alt lstlnıllkl\t dUn \Ja'jlamı§tıT. 

• Türbede cemiyetler m"rk,.,,tnd,. hu~Un. 
ıımnml J:ı'r ton'ant yıın•larak !IOS blltçt"lerl 
Uz,. .. ı.,rle r:ilrU'j!l'e<' ktlr. 

• tsk"'litermın ilk St"fcrl ·yapnn Konya va. 
pıırn ıwcfot f"lml :ıtır. 

• .BeleıUve 'ehrln muhte11f )'erlerinde llç 
m()dl'I Uz,.rlne •nn•lacnk afi§ kulelerinin yer_ 
lcr'ııl tesbtt elmf,.tır . 

• Son Alman ticaret an•a,.mıı.-r yü'(SClt 
taıııılikt"n j!el"ere c gilmrUklt're hlldirilmlıştlr. 

• DOn yanıla<'ak l":ı.•TinıUb:ıdi'lcr krmgrt'
sfnde ekııC''!ivct olmadıpndıın toplantı aym 
)1rrnlslne ka'm~tır. 

• ncnlz l§lcrl müsteşarı Sadullah GUncy 
tntltlkler yapmak Uzcre fehrimlze gelmftı

tlr. 
• Dc.'llzyol•arı idaresi Vatan vapurunu hlr 

TUrl( armııtore bir senede 715000 ton klSmUr 

l 
nakli mukabilinde lerketmlştlr. 

• H ynı;lnrında :Muzaffer isminde blslkleUl 
bir ı;ocuğun çarpmaslle yıırıılanan Antalya 

mebusu Rıı.sllıin ayağı alı;ıya konulmuştur. 

Boğazlarda transit 
faaliyeti artıyor 

Ağustos zarfında transit olarak boğazıst 
dan 720 b1n tonluk gemi geçti 

Akdcnizdcki denizaltı gcm:lcri tchli· 
kesi dolayısiyle çekingenliğe rağmen 

~on aylarda Boğazlardan geçen vapur 
adedi eksilmemiş, artmıştır. İşin garibi 
bilhassa tehlikeye maruz bulunan ge
miler, mesela İspanyol gemileri adedi
nin de bir hayli yekuna baliğ oluşudur. 
Şimdi Akdcnizdc kontrol olduğu için 
daha cm.niyetli bir şekilde seyrüsefer 
imkanları mevcut bulunduğuna göre 
Boğazli!rdan geçen gemilerin adcden 
artması çok muhtemeldir. 

'ı 691.630 safi tonluk 265 transit f' 
geçmiştir. Bu suretle her iki boğaz 

0 
geçen gemilerin miktarı 2.oOZ· 

Ağustos ayı zarfında Çanakkale bo · 
ğazından geçen gemilerin adedi mua
meleli olarak 330.126 safi ton.da 126 
ve transit olarak 720.821 safi tonda 268 
dir. Ayni ayda Karadeniz boğazından 
259.450 safi tonluk muameleli 108 ve 

safi tonluk 766 gemidir. ili 
Boğazlardan en çok Yunan geJl11 

ve bundan sonra İngiliz gemileri ı 
mcktedir. Geçen ay 17 3 Yunan .;e , 
1 ngiliz gemisi geçmiştir. Türk gcıııil· 
bundan sonra gelmektedir. Geçen •1 
Türk gemisi geçmiştir. 

Geçen ayın en şayanı dikkat f 
yeti İspanyol ve Sovyet emilerinde 
rülüyor. Her türlü tehlikeye rağme~ 
İspanyol ve transit olarak 60 So 
gemisi gcçmi~tir. 

Limammrza gelen gemilerin eti 
11 

Panamadır. Gccrcn ay ancak bir pırı• 
gemisi gelmiştir. 

Develide müthiş bir kaza 

Patlıyan bomba ite 
beş .;oeuk öldü 

Çocuhların bularak ognamağa başladık/8fl 
bu melrı1k bon1ba yiiziiudeu bir {'Ocuk d8 

ağır yaralıdır 
Develi de misli az görülmüş derece- lan çocukların oynarlarken patlattı~.tı 

de fed bir bomba patlama hadisesi ne- n tahırfo ediliyor. ./ 
ticc:-,"nl-Jc v~ çocuk parçalanarak ölmüş 

bir yavrucak da ifade vcrcm·yccek de- Rahat durms 
recede a ır surette yaralanmıştır. 

Hadise mahallinde bulunanlardan yan Dursun 
~:!~~~Y:~:~c:~:cd:i!~:~~~a~~~a:: Hask6yde raktbldl 
halde bulunması yüzüıidcn inflakrn sc- kah veclyl b_ıçak ıs 
bcbi anlaşılamamıştır • Maamafih harp DUn gece Uasköyde iki kahvecJnlll j 

ııUnden aonra bir yaralama hAd.lsea! 
zamanlarından kalma bir bombayı bu -

Haliç vapuru bir. 
mavnaya çarptı 

Dün ak§am saat 19,30 da Haliçte 9 nu. 
maralı Haliç vapuru 1320 numaralı Liman 
idaresinin mavunasma çarpmıştır. Vapur 
kaptanı hakkında takibat yapılmaktadır. 

• nu sene Fen fakültesinden 7 kimya mU- ı 
hecdiSi nıczuc olmuştur. 

• Ankarııdakl TIYfltro mektebine alınacak 
talebenin lmtlhanlarmo. Ackarada başlan_ 
mıştır. İmtihan ayın 15 ne kadar devam e
deeekUr. MUracaaUarm sayısı 140 kl§idir. 
Bunlann 25 i kızdır. 

• lsvcç ve ispanya ile aramızdaki Ucnret 
anla§ması önUmUzdc.kl yılbaşından itibaren 
mefsuh addedilecektir. 

• İzmir valfıııl Fazlı GUleç İzmir Yunan 
kon.soıoıu \'&ıııtaı;lle geçenlerde Atina ve se_ 
llnlkte bulunduğu esnada kendisine gösteri. 
len nı!safirperverllkten dolayı Y11tıan maka_ 
matına teşekkUrlerlni l!'..dlrmtştır. 

• Adana • İstanbul telefonu bugün umuma 
açılm111tır. 

• Ankara kız mekteplerinde askeri derı. 
lere b&§l&Dml§tır. 

• Avusturyanm eski maliye nazırt ve A. 
vusturya bankası reisi doktor M. Vemer dUn 
Ackaradan §chrlmlı:e dönmUştUr. Eakl nazır 

bu akpm saat 8 de Üniversite konferans sa.. 

lonunJn bir konferans verecektir. Konfe. 
ran:ı serbesttir, herkes gelebilir. 

• fnhlsarıa.r idaresi tarafından Avrupa 
ve Amerlkaya tUUln eksperliği, harman ve 
fabrlknsyon IJleri Uzerlnde lhtlııa.3 tnhsill 
y:ıpmak Uzcre gönderilecek olan gençlerin 
müııabaka imtihanlarına, dUn, b!l§lanrnıııtrr. 

12 
SALI 

ILKTEŞRIN' - ID3'7 
... mcrl: 1356 - Şaban: 6 

Meryem ıına fırtınası 
Oilnrıln dotuou OUneşlıı batı11 

6,07 17,37 
Vakit Sabah Öğle lklcdl J.kşam Yatsı tmelll 

•f,46 12,00 15,09 17,37 19,07 4,28 

tur. 

Ha.sköy iskelesinde kahveci İlya. ııe~ 
mahalde kahveci .Ahmet oğlu Dursun ı. 

lerlne rekabet dolayıslle dU§m'IUldırtar• 
suren bu dUımanlık nihayet dün gece ~ 
vernılı ve saat 23 te lkl kahveci 1'11 
baolatnı§lardır. 

Kavga cetJce.si.nde Dursun İlyayı t>1'f 
ağır oekllde yaralamı11tır. 

tıya Balat Musevi hutancsiıle 
mış, carilı yakalannıt§tır. 

DIŞARIDA: 
• AkdC'nlzde bir tetkik seyahati ysPj 

olan İngiliz bahriye nazın M. Dut tıf 
KudUsten Portsaldc muva.s:ılat etnıl~ (:' 

• Habc~stanm nüfuzlu kabile reıstt1/ Raa Çebedenln İtalyanlar tarafmdatl 
mahkOm cdllerek ku~ca dizildiği ııatıt! 
rilmelttedlr. fi 

• Yugoslavya ba§vekill bugün P~ 
olmuştur. / 

• Macar naibi Amiral Horu hUkOtılet J 
ları ve elçiler hazır olduğu halde deli~ 
ramanları anıtını açmıotır. TUrklye t 
hatgUzarı da anıta bir çelenk koyıtııı# 

• Avueturya eumhurrelsl yeni 'ftl1'
1 

rUsUnU açmııtır. f 
• ltalyada VezU yanardağı faali>'et'I 

nıiştır. Civan lçln bir tehlike meı.-cut 
dığı zannedilmektedir. ti'_ 

• Muhaceret ve mUstemlckeeilik S:O e 
rinl tetkik etmek üzere 28 ıubs.t ' 
Ccnevrede eksperlerden mürekkep l!ll' 
fcrans toplo.nacaktır. r' 

• Tayyareci miralay Llndberg tJJ.)?~I 
mlyeUcrl toplant.uıma i§tlrak etmelC 
MUnlhe gltrnl§tlr. ~I 

• Yemen hUkUmdan İmam Yab:>'1J f 
niye, İtalya kralına ve Hariciye na~ 
Clacoya birer Arap atı hediye gı;od JıC 

• Almanyada 10 papaz vatan• 1 
eUrmünden idama ve birkaçı da ~ 
hapse mahkQm olmu11tur. tf 

• Varııovaı'la tramvay amelesi, idil et' 
smm UnUnde nUmaylıı yapmış ve U ~ 
arttlrılmo..smı istemiştir. İ§çilcr ~ 
tqa tutmuşlar ve binayı tahrip e 
Polls nümayişçileri dağıtmıı ve eıetıf 
yakatanuştır. .J 

• Kataıonya devleti reisi l{otııl';lr 1 

bcyannıı.me neşrederek intihabatın tel. 
mi§ olmasına binaen devlet reııııııııı ,ı 
pa.rlAmento tarafmdan aeçilecegıııl 1 
cin letffa eyllyeceğlnl ı.·e tekrar ı.ııtJll 
mek ıstemcdl. ğlnl blldlrml§lr. ol~ 

• Lchstanda yeni tqkil edilen P f' 
c;ı partisinin bUtün mutedil wısurı-11 
cağt kanaati mevcuttur. 


