
§Jrlarz, 
5 - lsllklAJ caddesinde Tcpcll apartıma.. 

nında terzi Katine ve Kostantinln mücevher. 
lcrf, 

G - Kulot,tlu sokağında Harribcy apart.r. 
mıınınd:ı. ıtntlno.nın mUccvhcrleri ve Yunan 

Uıhvlll c ri: 
6 - BeyoS-lunda Arf!bCY ııpartımanmdan 

nıtm kafıl< ve ı;ntatlar, · 
Hanr:I diğer soyduğu aparumanları teker, 

teker göstermektedir. Hanri yUzUk ve kilpe. 
lcrdckl ta§lan eökUP. denl.ze attı~ı, aıtm 
krİtmlım::u saraflara Httığın !Ura! etmııUJ'. 

Ankaradan gelen haberlere göre, 
yeni kabinenin bu ayın yirmi beş: 

. . 1 1 veya yırmı a tıncı günü teşekküli 
ederek Han edileceği ve kabinenini 
Meclisin ikinci toplantı gününde 1 
itimat istiycceği söylcnm<:ktedir. 1 
Vasıtasız verg ller 

1
. 

bfrleştfrllecek mi ? . 
Maliye Vekaletinin vasıtasız vergi-! 

1 lerln bir nam altında birleetirilme-; 
1 si için bir proje hazırla.mı§ bulun-~ 
f duğu söylenmektedir. Bu vergile- i 
l rin yekfuıu 30 milyon lira kadari 

ı ..:~ak~ı:~ .... -...... _. ___ i 
Almanya 

Be lçlkaya taarruz 
etmlyecek 

iki devlet bir anıa,ma 
yapblar 

Berlinden gelen ıon habere göre Bel 

ç.:ka ile Almanya araııında dün mlihim 

bir itilaf imzalanmıştır. Bu itilaf muc:i • 

hince Almanya Bclçikaya taarruz etme 

me~:. ve toprağının tamamiyet ve masu

niyetine riayet etmeğ.=. tekeffül ediyor. 

Alınan - Belçika itilafı bugün neşredile 
c:ektir. 

Belçika hükCımeti, Almanyanrn bu 

teminatını senet ittihaz etmektedir. İti

lafnamcnin bir çok sayfa tutan izahna
mesi de vardır. 

ntaByannaır 

Limni 
Adasına 
denizaltı 

malzemesi 
1 taşıyor • 

Bugün gelen Sovyet pzetesi "lz-

vestiya,, Pariıten alclıiı ıu haberi neı-

retmektedir: 
"Pariı ıiyaai mnhafilinin nlclıiı ha-

berlere göre, Lemnos ada11nda bulu

nan ltalyan Arkeoloji lıeyetiı araıtır

malar bahanesiyle Adaya benzin ve 

tahtel~hirler için bazı malzemeler ta

ıonakw.Iır. 
Yerli köylület" bu ıhusu&ta Yunan 

hükumetinin nazarı ıdikkatiui celbet-

mitlerdir. 

yaşamasını 

MANEVRALARDA 

Aydın, 13 (Hususi) -Büyük Garbi 
Anadolu manevralannın bugün netJ.:e
sini vereceği görülmektedir. 

Dün sabahtan itibaren Aydınla Ger 
mencik arasında kırmmların gerisine 
sarkan mavi zırhlı livası kırmızı kuv
vetleri takviye için içerilerden gelmek
te olan kıtaatta çarpıştı ve bu yüzden 
kumızı kuvvetler takviye almakta ge· 
ciktiler. l 

Mavi kuvvetlerin taarruzlan kati ne
ticeyi elde etmek için bütün tiddetiylc 
devam etti. , . 

Mavilerin ile.rlediii aahad11 mühim hli
klm mevkiler de vardır. llareldtın ,ok 
arızalı arazide devam etmesine rağmen 
bütün tatbikat tam manaıiyle muharebe 
mahiyeti arzetmektcydi. 

Maviler Aydının ıimalindcn Ger
mencik şarkındaki tepeyi zapta mu
vaffak oldular. 

Mavilerin kırmızılara yardımcı kuv
vetler gelmeden kati neticeyi almak ka
rarında olduklan anlatılıyordu. 

Kımuzılann milhim miktarda tak
viye kuvvetlerini öğleden itibaren cep
heye gönderdikleri haber alındı. 

Hava muharebeleri ve bombardıman 
daha §ÜmulJU olmuı. hemen bütün gün 
muhtelif; hareklt yapıJrruıtır. 

Tayyarelerimiz bu harekatta çok mü
him vazifeler baıarnuılardır. 

Muharebe meydanlarında ve t.:ephe 

B üyük Oııaer 'A.tatür7' manet.'ro 
sahasında 

gerilerinde azami tesirler ic:ra etmi§-
lerdir. • 

S~n .iki g~de, kahraman kadın tay
yarecımız Sabıha Gökçenin gösterdiği 
muvaffakıyet azami §ekilde tak.dire şa
yandır. 

Hem pilot, hem harp tayyarelerin
de muktedir bir şekilde mühim vazife
ler ifa etmiş, birçok krok'ilcr almıştır. 

(Devamı 7 incide) 

. Seyit ·'RıZa 
hesa b veriyor 
Şakinin muhakemesin e 

dün başBancdl o 

- " Ben kimim ki Hükumete 
ayak direyim ... Haşa ... Haşa ... ,, 
diye inkara sapıyor 

Eliziz, 13 (Hususi) - Tunceli a
yaklanmasının büyük macerası dün 
Türk adliyeıinin adil hakimleri önünde 
safha safha açıldı. Maksatsız, gaye.siz: 

körökörüne devlete karşı gelmek: iste
yenler hakim huzurunda lda auçlannı 
inklr etmek gibi bir garabet ve küçük -
lüğe dütmekten fariğ olmadıl;ır. :r 

Serıerde Seyrt Ru:a ve hempaların
dan yirmisinin duruşmaarnın yapılaca -

ğım bilen Elaziıliler daha muhakeme 
saatinden çok evvd kapının önünü dol
durmuılardr. 

Kendilerini f eliketten felakete sürük 
lemek istiyen adamları bir ~defa daha 
görmek ve onlara Unet etmek i~fo Tun 
celi mıntıkasından gelenler de göze 
çarptyordu. (Deoomı 7 incide) 



:Dış Sü,µısa: 

Faşizmin marksist 
teşhisleri ••. 

Yazan : Şekip Gündüz 

1 NGİLİZ Başvekilinin son nutkundaki itidalin mühim bir sebebi daha an
laşıldı. Söylendiğine göre, nutkun iradından az evvel İtalya, Dış Bakanı 

Ciyano kanaL=yıe ingiltereye bildirmiş ki; 

"ingiliz - Fransız teşebbüslerine ltalyadan verilecek cevabın şekli ve mahi
yeti M. Nevillc Chamb:rlain'in söyliycceği nutukta İtalya hakkında l:nllanacağı 
cümlelerden sonra taayyün edecektir.,, 

Bunun böyle olmadığını söylemek te mümkünd~r. böyle olabildiğini kabul 
etmek te .. Zira Ch:.mb:rlain'in İtalya ile anlaşmak hususundaki temayülleri de 
malumdur, İtalyaya karşı İngilterenin son günlerde bilhass& şiddetlenmiş olan 
hareket tarzı da. 

Eğer İngiliz Başvck "Ji, n:.ıll:unu İtalya ile olan şahsi J.:onuşmalarında devam 
ettiği 1;ezilen israra ve nikbi:1liğe göre hazıılamış iı.liyse, İtalya tarafından bir 
teşebbüs vaki olduğunu düşünmcğe b"le lüzum kalmaz. Ziri\, bu takdirde onun 
İtalyayı incitmemek istemiş olacağı tah:idir. Yok, eğer başvekil, nutku kendi şahsi 
düşünceleriyle değil de doğrudan doğruya İngiliz efkarı umumiyesine tercüman 

olmak zorluğu ile hazırlamış idiyse, nutkunun söylenen metni üzerinde rfr gizli 
İtalyan teşebbüsünün müessir olabildiği kabul edileb!lir. Çünkü bu nutl:un söy
lenmesine tekaddüm eden günlerde İngiltere italyaya adeta ültimatom vermiş 
gı~bi bir vaziyette idi. 

Eğer İtalyanın gizli teşebbüsü nutkun metninde değişikı,:ı. yapılmasına ha
kikaten sebep olduysa nutkun söylenişini takip eden vaziyet gösteriyor ki İn
giltere beklediği karşıbğı bulamamııtır. 

Almanlar, Fransa ile İngılterenin İtalya üzerindeki tazyikleri l:arşısında 
Roma· Bertin mihverinin henüz tamamiyle inf,:sah etmediğini ihsas edecek bir ha
reket tarzı :ihtiyar etmiş bulunuyor. Faraza Bertin matbuatı bir müddettenberi 
unutulmU§, uyuımuş gibi duran "Müstemleke,, meselesini çok açık ve şiddetli 
lir dille ıtekraT aksettirmeğe başlamıştır. 

Voelkische Beobachter gazetesi diyor lci: "Müstemleke? erden bahı;ddilwıiyer. 
:Ama İngiliz başvekilinden bu mevzua temas etmesi zaten beklenemezdi. Bu 'şin 
nazariyelerle ve dostane konuşmalarla halli mümkün o~mıyacağını sananlar hak
lrdırlar. Britanya hükUmetinin faaliyeti Avrupaya bir sakin hava tem.in edebi
lecek m:dir? Yani Britanya hükumeti Avrupada istediği emniyeti kurduktan son
ra Uzakşark ile uğraşabilecek midir? Bizce İtalyanın İngiltere karşısında cephe 
tutması A;rupa .b~ıhranınx ço-k arttırabi~=r ve Uzakprk meceles.ini Avrupa için, bil
hassa İngiltere ıçın çok :tnarlı bir hale sokabilir. ,, 

Bitlerin fikirlerini neşrclden bu gazetenin ıu satırlarından anlaşılan ş~y. 
Bertin - Roma mihverinin Uzakşark hadisesini sonuna kadar fatismar etmek arzu
sunda olduğudur. Uzakşark hadiseleril\=. Berlin ve Roma, hala, diledikleri menfa
atleri koparmak için istismar etmek karanndadırlar. 

Ayni temayül, İtalyan matbuatında fda !Öyle aeıiliyor: 
La Gazetta del Popolo diyor ki: 

'"1üyük demokrasi devletleri (Yani Amerika, Frans:ı ve İngiltere) muahe -
delerin kudsiyetinden bahsediyorlar. Bu muahedeler ıbi.ı.zahbu de•ı!etler tara
:ındnn .yalnız kend.: zenginliklerini arttırmak gayçsiyle y~ılmıştır. Dünyanın 
ıktrsadı, mali ve hatta :askeri bütün kuvvetlerini betbaht bir prolctaire olmaktan 
kurtulmağa çalıpn Japonya aleyhine tahrik ediyorlar. O betbaht Japonya ki kul
landığı iptidai maddeleri bugüne kadarhep İngiltere ve Amerikada11 satın alma
'ğa mahkum c~ilmişti:-. Velhasıl hadise şudur: 

Büyük ldemokrasiler Japonyaya karşı bir tecavüz hazırlamaktadıdar.,. 
• • • 

İtalyan matbuatına nohtai nazarlannı dikte eden zatın bu te§hisi ile Japon-
ja Dış Bakanlığının iddiası arasındaki tam benzerlik İtalya - Japonya - Al-
manya arasındaki tam anlaşmanın bir yeni delilidir. 

... ~erin - Roına mihverinin Uzakşarktaki mümessill. halini alan J:ıponya, me
ger hır proletaire imi! te farkında değilm!§iz. Roma gazetelerirfo iidialanna 
bakarak Japonyanın Çindeki hareketlerini Marksist <bir ı'.htilal addetmek mi lizrm 
gelecek? 

Hani nerede ise Stalinin M:ırksistliğfoi isbat edebilmesi i~;n Japon erkanıhar
biyesiyle .ittifak akdctmesin; teklif edecekler .. 

Roma.da ve BerJlnde cidden hırçın bir zeka hikim. Mukabil cephenin aczi ile ne 
iyi eğlenmesini 'bilyorlar ! 

Cıhanr mahvedecek bir scyr ile her tarafa saldıran buhran, bu müstehzi 
kahkahalarldan her gün bir yeni teşvik almaktadır. 

Büyük !demokrasi, talihi rolünü oynayabilecek mi?. 

AırabDstan 
kaynaşıyor 

lbnissüud 
Hududa kuvvet 

yığıyor 
Bu hareket Şarki Erdünde 

heyecan uyandırdı 
Kahire 12 (A.A.) - Alman istih

barat bürosu muhabirinden: 
"Ammandan gelen bir habere göre 

lbnissuud, Maverayı Şeria hududu ~ 
yunca bes askeri mevzi ihdas etmiş
tir. Bundan ba§ka takviye kıtaatmın 
hududa <loğru tehacümü devam etmek 
tedir. Bu tehacüm, '.Maverayı Şeriada.1 
o kadar büyük bir heyecan tevlit et
miştir ki, hudut kıtaatı kumandanı, 
umumt karargahmr Hicaz demiryolu 
istikametinde hududa pek ynkm bir 
noktaya nakletmiştir. 

Bundan ib~ka Amman<l:ın M:ıaıta 
birçok askeri tayyare nakledilmiştir. 

• • • 
Kabirede El - Mukattam guel.e11!-

nin verdiği malfunn.t:ı göte, Veh:ıblle-ı 
rin kuvvetleri Abdu!lah bin Elmea.ı. 
ktımaı>cfaaı altında yirmi krtad:ı.n mü
t.e§ekklldir. Hcde!i şarkt E:dUn to!>c- girtr.ek, belki de burndaki 

ti ~kmaktr 

Şekip GONDOZ 

Tramvayla çarpıştı 
Fatih • H&rbiye hattma tıliyen vatman 

Mehmedln tdareatndekl 98 aayılı tramvay 
arabası dUn gece Antalya ambarı önUndeki 
virajı dönerken Maçka otobll!U ile çarpı~
mıotır. Tramvayın sol tarafı huara uğra. 
ml§tır. 

MUSOLINININ BERLIN ZIY ARETI 
- Ili.çbir şey elile edilemedi mit 

Fahri onbofıl.1k c1dc ettiğimi. unuttun 

Hadiseler ve fikirler ... 

"Tıp gemisinin 'bir 
ta~f ası,, imzah 

mektuba cevap 
Yazan: Nizamettin Nazif 

Birknç gün evvel bu sütw.da şöyle 
bir fikri ele almıştık: 

''Tıp heran hareket halinde bulunan, 
değişen bir yüksek bilgidir. Eu şubede 
on beş yıl önce ''ihtisas,, addedilen şey 
bugün bir "mamrrat,, ııddedilebilir. 

Tıp, müntesiplerini öyle derin ve de-
l b. '"k 1 Yamlı bir çalışmaya. zor ayan ır yu -

sek bilgidir ki böyle bir çal1şmaya im
kan ve zaman bulamayanlar, hiç iste.. 
medikleri halde, cemiyete zarar ver
miş olabilirler.,, 

Ve daha. açık bir izah ile mevzuu 
genişleterek 3u neticeye varmıştık: 

"Devamlı ve derin bir çalışma im
kanını bularak bilgilerini daima tavın 
da tutanlar, bu kıymetlerini yalnız şa
hıslarına hasretmemelidirler. Yüksek 
feragatlerinden elde ettikleı-i kıymeti 

ne kadar çok istimsar ederSt~k, ne ka
dar fazla. yayarsak, temin · edilecek 
menfaat o derece umumi olacaktır.,, 

Ve diğer bir arkaqaşımızla birlikte 
tabiplerin üç yılda, beş yılda bir kurs 
lara devam etmelerini ve dolayısile 
tıbbın her yeniliğini adım adım takibe 
imkan bulmalarını ileriye sürmüştük, 

Bu yazımı okuyanlar arasında söy
lemek istediğimi yanlış anlamış olan
lar bulunduğunu sanıyorum. 

Zira. böyle olmasaydı, Bayezid post 
tahanesinin damgasmr taşryan bir 
mektupta şu cümlelere muhatap edil
memem lazım gelirdi: 

"Tıb gemimizi kalafat& çekmeliyiz., baı
ltklı yazınızı maalesef okumuı:ı bulunuyorum. 
Bu yazınızla hakiki kıymettnizl ortaya at. 
makta cidden maharet göstermlı:ısinlz. Ne 
kadar tnaafsı7.ca, cahllA.ne, hattt. _ tabirimi 
mazur görtlnUz _ aptalca yazılmış bir yazı. 
Aııcık görü§ kablllyeUntz, ~mleket tıbbı 
hakkında biraz bilginiz ve pek cll%'l hakikat. 
P'restılftnlz olsaydı böyle bir ıey yazmaz ve 
yazmafa cilret etmezdiniz. Pek geç olmakla 
beraber §Unu öğrenmeniz zaruridir ki; 

Tilrklyede zamanrmızm t('rakkiyatmı Jı:a. 
bU olduta kadar yakmda.ıı takip eden bir 
ıube varsa o da ancak ve yal.ıuz tıbtır. Bu. 
nunla tftlhar ederi%. Siz gazetecilerin meıı
hurlarmd&n birinin bir ba§makalede aUngerl 
nebat yapıp üzerinde gonceler blle ha.sıl et. 
tığinl daha unutmadık. İlb ..... 

"Tıp gemisinden bir tayfa,. immsı
nı taşıyan bu yazının buradan ötesi 
aciz şahsımıza ibzal edilmiş JUtUfkar 
küfürlerden ibaret olduğu için neşre 
lüzum görmedim. 

Mektup sahibi imzasını koymamış. 
Acaba neden? Herhalde aleyhine dava 
açacağımızr sanmış olsa. gerek. Fırsat 
gelmi3ken bir daha söyliyeyim. ki, ben 
matbuat sahasında tahaddüs etmiş bir 
asabiyetin herhangi bir şekilde ifade. 
sini muhterem hakimlerin vicdaiıi ka
naatlerine havale etmeğe lüzum gör
mem. Bu arkad~ bu satrrlanmı senet 
olarak kullanabilir. Ve bundan sonra 
- ama. mutlaka bir yazım yüzünden -
hiddetlendi riıi, göndereceği kUfUma
meye serbest serbest imzasını atabi
lir. 

Gelelim esasa: 
Ey tıp gemisinin tayfası! Biz o id

diamızda yalnız kalmadık. Periodi
que kalafat taraftarlarından birkaçını 
sayayım: 

1 - Muharrir arkadaşım Muhiddin 
Birgen 

2 - Profesör doktor :iCadri Raşid. 
3 - Profesör doktor Fahreddin Ke.. 

rim. 
4 - Profesör doktor &hcet Sabit. 
5 - Kocaeli vilayeti ağır ceza mah

kemesi reisi N. Töre. 
118.h .. 
Muhiddin Birgen Avrupadaki son 

seyahati neticesinde gerek _şahsı ve 
gerek bir. dostu üzerinde yaptığı tec
rübenin bir isyanı halinde neşrettiği 

bir makalede ~u teklifi yaptı: 
"- Muallimler nasıl zaman zaman 

kurslara davet ediliyorsa ta.bipler de 
davet edilmelidir. Zira memleketin hüc 
ra köşelerine dağılmış olan ta.bipferi
mizden bazılarmm tıbbt tekemmUlltr 
adım adım takibe imkan bul~amalar 
n pek !ta.bildir.,. 

Profesör Kadri Raşid verdiği beya
natta daha ileriye gitti: 
"- Bu nevi kurslanmızdan Balkan 

devletleri tabipleri de çok istüade ede 
biliTlc.r.,, 

Dedi. 
Demek ki muhterem profesör bu 

derdin yalnız bize münhasır olmadığı
m da biliyor. 

Dostum ve arkadaşım profesör dok 
tor Fahreddin Kerim işi o kadar be
nimsedi ki devletten "kurslarP. gelecek 
tabiplere yardım,, dahi ist.emeğe blli-
ladı. . 

Muhterem Kocaeli ağır ceuı mahke 
rnesi reisi N. Töre ise tebabetin huku
ki mesuliyetleri etrafında neşrettiği 
mUhim bir makalede tıbbi tekemmül
lere ayak uyduramamaktan doğan va
ziyetin içtimai mana ve mcsuliyetni 
tesbit etti. 

Muhterem profesör Behcet Sabit 
daha sarih konuşuyor; ihtisa."lar ara
sında bile preruıip ayrılığından doğan 
fenalıklar üzerinde ısrar eden bir mü
him makalesinde şöyle diyor: 

" ... Cerrahiyi tıbbın esası olarak ka
bul edenler ve ona intisapla kendileri
ni her cerrahi müdahalede cerrahlığın 
lıir mümessili addedenler bir ilim ada
mmwı. bu asırda değil bir branş da, 
hatta bir br~m teferruatına. bile 

ne kadar ince düşünüş ve görüşlerle 
mücehhez olması ve ne büyük teenni ile 
hareket etmesi lazım geldiğini artık 

anlamalıdırlar.,, (*) 

Görülüyor ki muhterem profesör, 
pek haklı olaralt, bir bilgi bran~ının te
f erruatmda. bil~ pek derin ve ·ınnı:ıt 
teemmüle dUşUren esaslı taraflar bulun 
duğu kanaatindedir. th .. Şimdi düşü
nüz bir tabibi ki memleketin bir köşe
sine gitmiş ve orada dehşetli bir bilgi 
ummanı olan tabibin "her sahasında 
tam bir ihtisas sahibi imiş gıbi hare.. 

·kete geçmiştir .. Bu arkadaşın hiç ol
mazsa zaman zaman bilgilerini kuvvet 
lendirmesi ve yahut "kuvvetlendirmiş 
bulunup bulunmadığının kontrolü,. 
ica.p etmez mi? Bu zata en az 50,000 
kişinin hayatı teslim edilmiştir. Şaka 
değil.. . "' . 

Bununla. beraber bir hakkınızı tes
lim etmek isterim: 

Bizde süluk etmiş bulundukları il
min tekem.mülatını takip eden münev
verlerin batında. tabipler gelir. Bu 
doğrudur. Ama sizin de söylediğin.iz 
gibi': 

Kabil olabildtfi kadar .. 
Eh .. Bu imkanı fa.Zlalaştırmak ~te

mekle neden yanlıt yola. sapmıı ola.
lnn. 

Süngeri nebat sanan başmuha.ITi
re gelince: Trbbın istikbalini nasıl ye.. 
ni nesillerden bekliyorsak gazetecili
ğin ve edebiyatın istik~ini de onlar
dan beklediğimize emin olunuz. 

Nızamttin NAZiF 

(•) Türk Urologt dergid 1&yı 2.S 1931 
tatanbul. Sayfa 361 (Akademik muhitlerde 
llml tenkiller) 

Fazlletıı bir tıp 
talebesı öldü 

Bugün matbaamız& 
kadar gelen Tıb fL 
kUlteıl talebeleri, fa.. 
zlletı ve çal1fkaı:lıjtı 
ne kendlzıi aevdlrmlı 
bir arkad&flarmm 
dUn akpm vefat et. 
tığinl bUyUk bir tees. 
ıUr içinde haber ver -
cWer. İstanbul Jiacal 
mezunu olarak !8.kUl 
teye giren ve ııon ar. 
nı!a kadar yUkJ!elen 
Turgut 1özem, dört • 
aydanberl Gureba hutanesinde ted&vl altm. 
da bulunuyordu. 
Tıb faUlteStndekl talebe arkadaflan tffs. 

ıUrlerinde yalnız detudir. :Bu valdtaiz ölUm. 
lı, mUnevver bir çocufunu kaY'beden .em_ 
ıekeU de acı du,.&oaktr • · 

-~ - --- --
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dlm/ata daie 
--~I ............... .. 

Bir. masal 
A MERtK.AN muhurirl~ 

Olliver Vendel Hoımes, : 
bir hikaye anlatır: Alimler toplıt; 
lar, ya~ışlar, çimıişler, hesap.l~a 
ler, bir de görmüşler ki yer~ 
bütün insanlar bir anda hep 1' 
bağıracak olsalar, sıkacak ses .t' t 
pekala duyulabilecek. He~~ıı ... 1' 
tatbike kalkmı§lar. On yıl u~ 
vahşi kabilelere kadar her . ı,; 
adam gönderilmiş. Günü, saatı 
edilmiş. Fakat o günün o saatin~ t 

kes, o müthiş gürültüyü meral' b 
dinlemek fatediğind~ yer )~~ l 
kundakta bir çocukla. bir de sa.ğ1f of' 
katıdan başka bağıran kimse ~ 
rnış. Öyle ki o günün o saatinde . 
da hemen hemen tam bir aessizl~ 
kilm silrmüş .. 

Bu hikayeyi okuyalı birka~ )11. 
yor; fakat okuduğum günd~nbe11 
7.aman hatırlasam hoşuma gi?~ 
basitliği, tuhaflığı, ile türlil tilt " 
derin manalar verilmeg~ e müsait 

. ·I 
hali Yardır. Holmes onunla neY1 
rnak istemiş'! Bilmem. Belki de 
bir masal söylemekten baık1 

maksadı yoktu. Fakat ma;aııar~ 
dilerine mahsus bir kudreti '~ 
Biı.e daima, .söylediklerinden. 
bir şey, bin şey daha söylemek 1 
diklerini hissettirirler. Kim bilir? 
ki bir tek masalda, inwı oğluııııP 
tün hislerine birer işaret bul~ 
kabildir. 

Olliver Vendel Holme~in nı~ t 

dan o kadar mana çıkaracak de~· 
Ben onu sadece münekkitlere~ı lt 
diye karşılıyorum. Bağırma.~P. 
dinliyen insanlar niçin, ru.sıl .~ t 
§Ünce ile böyle hareket edı ı/ 

Kendilerini va.zi!enin üstünde .. Jı of 
tiklerinden .. Herbiri şöyle d~iJ' 

"Herkes bağıracak, müthiş b ~ 

rültü kopacak. Benim bağırın~ ili 
zum yok. Bu kadar .insan ·~ ~ 
bir tek kişi çıkınca hiçbir eksi1'11 ı"u 
yulur ~u ? .. Ben dinliyece~-~ 
leme~ belki daha hayı~lı ol~ı~;ii''
kü ~dnyaufümdan bir takıttr'fi 
çıkaracağım. Hükü~ vereceğiJ1ltl/." 

MUnekkid d~ima .}öyl~. _d Ut t 

Hiç olmazsa daıma böyle duŞUl\-..J 
bir hali vardır. Ba.Şka.ları şiir ~ '1 
roman yazacak, yani edelliyatı ..ıl 

cak, genişletecek; halr·uki o~~ 
böyle doğrudan doğru;n hizırıe .. ~ 

dil". t 
yecek, başkalarının yaptığını 

k k hüküm. .. re .... 1' .. 1\ ce , aeyrcdece , . ve ~ ~ 
İhtimal ki O. V. Holmes, ~ ıı· ; O 

anlatrrken bunu hiç de ka.Sde~ 1 'l' 
tir. Onun maksadından bize ~e!ti )ıf 
için ancak masalın ehem.mıye ... .J t 
Ona istediğimiz manaY.I !lıkıştıJ"P' Si 
za kim mani olabilir? A' Si 

NwUllali 'A !.g1 lı 
BiR KAÇ SATIRLA lt 

ltiı 

Fena bir lnklş~~ 
btanbulda otomobil tamirciliği l•'J;r,'tt. 

iııkifa! etmekteymiı. Bu yıl 1k! bin• \-.. 
araba,. tamir atölyelerine girmlf· ;..J :-.~ 

Halbuki latanbulda me~utıo~tO:J!Z ı-r 
otobU!Un aayısı dört blnl aım&mi"~ fr 

Ne mUhim rakam! Nakil vuı 
elll fire veriyorlar. 1..a. "' 

Bu yüzde elli fireyi.niçin .v:gyo~ F' d 
JUr ıual aormağa lllzum yok. Çllı1P .Jıı 
mal~m: ~ 

Sokaklarımızm hali otomobillef'~ it 
kunak ve teke,rlek bırakmıyor~ Ş0t2iJ 
tik <18,yandıramıyorlar. Bizim ---...-..-, 
arabalar bizim memlekette lrullanJl~ .. -
yapılmamaktadır. Bunlarm /'-h. 
memleketlerde yollar hep &afalt~: .. 
ıar aafalt yol üzerinde ifleatnler. CJJI-• 
ınıılardır •• Bunlan kaldırıp htan~ 
dik ml bozulmalan gayet t&bU telJY 

1Pd!dir. ··" 
Ya bu ,ehrfn yollarını bu ara~c'~ 

pılı§ şartlanna uydurmalıyız, Y-1l 7. 

rnnızm halini aatmaz bir ea.u gl_,. 
dip, bu yollarda dayamklıklan~~ 
ct'rrep olan beygir arabalan°ile 11' 
llylL 

BeledJyenln tatanbulu ufalU ~d 
muı bu b&kınidan tam btr ısaııe 

"ı der. tstanbul•,ehrin.l.ıı i~devle 
kabul edildikten llOllraıbU •'Uf 

• ·"' 4i> ,, " 
bil daha çabuk yilrUyecelc ve het',. 
faıt l?q tamir &tölyeluinln mO 
muUak& on t&ne.ekaU~k. 

AsfaluUu ı.iaiıbüı,,. JOfÖrll 
Bu'aeytııç ... t&Dıır &tôıyeeinin° maUO:. 
caktır. Zira Aftayileten Türkiye 
dillnl bilen sç ıkalmaz.• 



!ı"!epe~ 
Beııktaş ·Taksim 

• .J 8. otobUsterl 
~ . ır hafta . . r. 'lılı ile • evvelkı gazetemızde Tak-
~ Yıy tİrk~ıktaı ıraamda iJliyen tram
Jtl. Yl -re J)et~ı otobüılerinden uzun uzadı
Jlll.. "~rdı; 'l'r haklı ~ir tikayet mektubu 
biıl; hıç bir y ~vay ıırke!inin dünyanın 

d4r flh· trınde görülmemiı denecek ka
t'i tobii. : . ve hatta ga.ddarane olan o· 

l!ıtlclıriınırıfcıini indirmesi için villyet 
btııı. İftıttn Yaki olan ihtarına, ıirketin 

ts: tlıetetcrd n olmadığı cevabmı da dünkü 
~ e okuduk 
<-ltii: • 

tcrı '""' recdcn Yakaını kurtarabildik· 
b vııta b' 
Ultıııdu~ ır haftadır misafir olarak 

't a'k.r~&urn Beıiktaıta Akaretlerdeki 

ti &İiı\ e,.., ~lrldan birinin evinden birkaç 
fiıtı ot--~ .. 'l'altıime çıkmak üzere binai-

. ' "U\ll A • '-
llltııi}'e "4llla Maçkayı çıkmadan 
o b.. llıecbur kald .. 1c.·· b'" . :·"'Qlı boı ım; çun u oto us 
ttiltij ~ utr ve pencereleri o kadar gü 

Yeşilköycleki kii~i(k daimi pazarcüın bir görı'lni(ş ..• '-trn bite bYOtdu ki hatta aağlam ada~
~ll. Jı· Una tahammülüne imkan 

~t)~enaıeyh :a" yolda in~.im lstanbul konuşuyor ! 
~ IOnra bır daha otobuae 

VeşllkUy: 2 

~~~~:y:~~:;~::: . çocuklarlmızı pislik iPinde 't e Oradan tramvaya bınmek- Y 

~~;~·::::y"'.:-;;:~ yu·· zmekten kurtaralım 
~~!';:.1::!'.:!~~~ 
t~~:~•bilıüneblıımefeme<· Çocuk yürümeğe başladımı sokağa 
re ' \tııd· • relcet eder etmez biletçi b k k t ı • • 
··~l.ıı.ı~· b;r on kurutluk vere· ıra ma an vaz geçme ıyız 

~ 1tıırıı1 i1t~i~~~n ~s:n~:~a~:: :;~ Yazan : Haberci 
llıeı ·., Y eşilköyde, İstanbul yolunun he· 

ru ~ ~iat,.. mi· Hayretle sordum: men baılanğ.•,;ında bulunan geniı bir 
ı.._1 • 'rt,.~~-ıtan Ta'&sime on dört ku-·" 'lllıı ~'«dan anaya kurulmuf olan küçücük pazar 

ill' 1 ~, da Taksime on dört .\ı . - yerine yaklaıtık. 
oıı4a dıbrı Buradaki esnaf sebze, bir ka.ç çe-
~ 1't lrur ctvap "Evet 1 Buradan da tid meyve ve bir kenardaki adam da ka 
~~~ ~" dan ibaret kaldı 1 Halbu- feslere doldurduğu tavuklara müıteri 
~d 11Ci llıe\>]tj':'Panyaıı ayni mesafe için beklemekle meıguldüler. 

A. etı - h en bet buçuk, ikinci mev· Bunlardan birisinin ya.nına sokul-
rtıç~\ ku~tırı~ kaldıfına gijre Uç dum. Adameafız önündeki küfe küfe 

"°'°hü 1 alıyor. Hatta Maçka ile Ba domates, patlıcan, uzum, ayva gibi 
"· ıler· · kl · 1 Y&lnız altı kuruı alıyor- ~ıyece erın içeraindı:n çürümeğe yüı: 
.. Otoı.,. .. tutmuı olanları ayrı bir yere ayınyor-
"rd "lı•urn·· d K b" .ı llA. llfu •ır Uz Maçka.palas önilnde u. oca ır ~ut ağacının altına kurul 
~ ~b OJ\ b ada_, dikkat ettim, bir ~I- muı olan bu serginin geceleri de kuru-

ir Utuk H . lu olduğu ağc..•.:ın bir dalma asılmıJ o-
'l~r )olcuda~ i.:rbı~~~en binen ha§· lan ve .eski konaklarda kullanılan ko-

~ · ye 1 ucuk kurut ca bir petrol lambasından belli oluyor· 

j "1 St: ~ heni du. Bu sırada alıt verit için gelen bir 
lt~~ii isin • rn. IOn derecede merakı· ihtiyar a.damın itini gördükten ronra 
t~ ·~ri ıflıyen bütün otobüslerin sergi sahibi bana döndü: 

~.L:· ırtcaar ·ı "ttict~ e 1 e buna karplık ola- - Ne iıtediniz bayım? 
>'t Plra Yt 10 E Cidi ltltıtını. ruıturdum ve ıu vveli biraz sıkıldım doğrusu. Çün 

'l' 1tıı ~ • kil ada.ıııcağız beni müfteri zannetmi§· 
L. -Caıııı. lafe kiloınet . ti. Ben bir parça ezilip büzüldükten 
... ı .. ı.. tL .. 

1 
re Alnıan para 

Jt~,.. .... Ye scnra: 
illi,.,;-· ~ty.. r 27 30 ş Bir1t,'O!lll • •Zıt 

11 
- ey ... Dedim. Biz müşteri deği-

S· ecı tnıi l 12•5 tiz. Gazeteciyiz, bazı ıeyler soracaktık 
lt(tcı· lt ~ ~ n 17 17 ,5 da... - . .... ,_,. 
~i ~lttrk.. 5•5o lO Naz~k bir adammıı: 

Lnı; b~ der. oy 13 15 Buyurun, sorun, dedi. 
letil'I: lt de tr ıu rakırntara insana baka· t 

-~rı d arnva le - ıler galiba pek i}•i gitmiyor t 
'lo... att b y urnpanyau otobils-~t uçuk ih - Görüyorıunuz itte, ıu malları 
~ ıe.::~tn hiç ~en . •yet nihayet bet bakın her gün bir parça daha çürüyor, 

tıt be~ ~t için - zıya de olmıyan bir atıyoruz. r 
it oll ıı.ı1rıltlı ~eneler ve seneler· - Bu pazar yeri her gün kurulu· 
Ilı, dorı kuruz . pek haksız ola- ~r mu? I 

• bir 1 rıbi - n• d' • b"l •d.. Par .. ll .. ıyeyım ı u " tc • nıaa - Sabahtan akıama kadar her g n 
tr it :ıiltt Yap l ını ve ıonra fiyat· vardır. Bura.da Çarp olmadığı için İs· 
...._ ~· ltınaa tir~ ın:s•ına imki.rı olma- tanbula. inmiyenler yiyeceklerini biz-
diltU1ç de •ılı:ıı etın vililet m&kanu- den tedarik ederler. 

lleJirnı llladan -ve d'-· . 'l'aJt,· .... r ıgı ceva- - Şu halde aatııın iyi olması lazım 
tıırn ırn ile B O'elmez mi? 1 

u ol-- Cflktat a • 
re~ ~•ra1ıc M raaında. hiç de - Hesabça öyle ama, pazara uy· 

babçe dolrudaJı d a~kaları dolap.- muyor. Burada i§ler yazın birar: bol:a-
rıı.. )ol\lı.J oğruya Yan· n ı · b" d d • ,.., bite . 1 l Yedi bu 1 o - pr. Sayfiye mevsimi geçti mı ız e e 
· buı ııliyeceJc T'_çulr, hatta altı alıŞ verit suyunu çekmeğe baıtar. Çün 

tin, ~~ı rnüıt~~kd ot~büıçüle- kü buranın yerJiltri ekseriya yiyecek· 
.~art aı~- Cebinden ld efılken fİr· terini İstanbcldan beraberlerinde ge-

..,.,_ eta Ceb .. 1 
1 CdiJdif ·:·• lenelerce ren faz tırır er. 
~ kt ın, dü .. ll&aıl taham Y eJilköyün yegane pis yeri bu mey 
h ~etı· ıunerek, bo"· • eth•ıd 1 vaı· · . Yle bir danlıktı. Ortalıktaki çöpler, giibreler 

ti .. c •mızın h' -
)Oruz. lon verilc'f ğ' .11llhletiyle temizliğe ahşan 'gözlerimize adeta ba-

l tnı görmek tıyordu. İnsan ne de çabuk değiJiyor. 
~,.. ff ·· İ&tanbulun diğer semtlerini dolaırrken 
-llOf e ..._,.in RIFA.T ayni manzaralara sık ırk rast geldiği-

1' SalAb miz halde aadc.t.:e "Aman ne pislik,, de-
~· -•hkt\111 &tthı yip geçiyordum. Burada sanki böyle 
~tine ı.. . Oldu . feyleri yeni görüyormuıum gibi ben\ 
• -n :a:.. ·~ıne h d 
11 a.!.L':.~ 47ıo li Ye ait 3 631 v b ayrete ütürdü. 

:---et " ra Plra e e- Hele bu ı;übrelerin içinde güreı 
..._ •tı:':;1 8-ıaba::~ire~ Bey. yapan perip.ıı kılıklı iki yaramazın ha· 

Sı il..... - bir le~~ neticetenın~ruı- li cidden gör:ilecek ıeydi. Bunların he 
.~ 4a e ıki 'a ı.. 'f ve men bir resmini ılmağr ihmal eLJne-
' 6dC!lıeı· • y ,...•Pline ve 

ıne karar •eril. dim. 
Tam reami almrıtrm ki oldukça iyi 

giyinmiı kalantor bir nt bunlara çıkıt 

..........ır-: . . . . ~- ...... -

~ 

Gübrelerin içinde yuvarlanan bu çocuklara dtüıa temiz bir oyun yeri lcizım 
de9U mi ders1niz1 

lföN.p olan rıhtım. (Vst tarafta yıl.1-
lan kaldırım da görünüyor.) 

(Yazı.!ı yarın) 

tı. Ama, bu pislik içinde yatıp kalkma
larına değil sadece gürültü ve yolu iJ
gal ettikleri için : 

- Ulan veledler, dedi, oynayacak 
yer bulamadınız mı? Her kes buradan 
gelip geçiyor. Haydi bakalım çekin a

rat.ayı! .. 
btanbulda timdiye kadar dolaştı

ğım bütün semtlerde ıördüğüm çocuk· 
ların yüzde doksanı bu ve buna benzer 
pislikler içinde oynuyor ve eğleniyor· 
tar. Çocuk terbiyesi hakkındaki umumi 
sistemimiz muhaklc.ak ki bir inkılaba 

muhtaç. 
Aman yavrula.rrmızı bir an evvel 

bu kötü hallerden halas edelim!. 
Mevsim geçtiği için mi kaldırmış

lar, yoksa hiç mi yoktu da görmedim 

Yeşilköy deniz kenarı bir sayfiye yeri 
olduğu halde deniz banyosu yapabile· 
ı.:ek bir yer gözüme ilitmedi. Yalnız 
Fener yanındaki çakıllık kıyıda yıka
nıldığını eskiden hatırlıyorum. Yoksa 
F}orya ya.kın diye burada kimse denize 
g-irmiyor mu dersiniz? 

Pazar yerinin kurulmuı olduğu ar
sanın biti§iğinde ve bot sahili takip e
den yolun, arsa bitinceye ve yalılar 
t.şlayıncaya kadar olan kısmı berbad 
bir halde, gerisi ise oldukça, oldukça 
değil de epi güzel bir cadde. Neden 
en geni§ bir tahminle 200 metreyi geç· 
miyen yolcağızı da yapmamııtar anlı· 
yamadım doğrusu. 

Köyün gezinti yerlerinden ikincisi 
ni teıkil eden bu yolda sekiz on kigi 
kol kola girmiı geziyorlar. Köyün bi· 
rinci gezinti yeri de istasyondur. Hele 
akp.ın üstleri, bilhassa Sirkeciden 17 .40 
da ve 19.10 da kalkan trenler Yeıilköy 

it:tasyonunda kalabalık bir kadın kafile 
siyle karşılaşır. Bütün banliyo istaa
yonlannda olduğu gibi, burada da er· 

keklerini bekliyen kadınlar her akp.m 
üstü istasyonu dolduruyorlar. Bu, ken 
dileri için hem bir gezinti ve hava, hem 

de eşlerini, ha.balarını, kardeşlerini, ço 
ı.:uklarını beklemek suretiyle onla.rın 

gönlünü almak oluyor. İki taraflı bir 
kazanç. 

HABERCi 
(Yanna: Yetilköy 3) 

iki yaralama 
Çadırcılarda Allp&§a hanında oturan NI. 

zaınetUn fle Ahmet dUn gece çalgı çalmak 
meaeleaJnden kavgaya tutuımuııardır. 

Ahmet çakı ile NlzametUni ııol elinden ya_ 
ralamııtır. 

Bundan baoka me,,nıtlyet caddesinde L~t 
fi Fikri apartımanmda oturan Mehmet de 
sarhO§ olduğu halde Flruzağadan geçe.-ıken 
Cemil lıımlnde bir tarııdıfmı iki yerinden ya_ 
ralamı2tır. 

Yeni 

3 

KURUN, da 

bar em 
Gire.on mebuııu Hakkı Tarık Us, l\lemur 

m~ları l~ln ~·eni blr barem hazırlanması 
haberi Uz.erine yazdı#t bir yazıda ,öyle diyor: 

"- Barem kanunu bizde ilk yapılan bir 
kanundu. Tatbikatta noksanlar, aksaklıklar, 
nlsbet.ıılzllkler gC:lrülmesi hiç de bckleitmiyen 
bir hal değildi. Nitekim öyle de oldu. Bir ve_ 
kAiet kadrosunda vazl!elere konulan ilcreUe. 
rln btrlbirlerlne nlsbcUcrlndc isabetsizlikler 
olduğu gibi, arada görüldü k,I §U \"eya bu 
vek!lctteki vazifenin öteki \'CkAlcttekl mua.. 
dilini tayin etmekte de isabetsizlikler olmuıı 
tur. Blltun bunların devlet teıkllAtı dışmda, 
yarı resmi veya bUsbUUln husust mUessescler 
de UcreUc çalı;,nnlann, yahut sal ve amcll 
mahsulüne bedel ... eya sermayesine bir men. 
!aat alanların elde etUklerl paraya nlsbcU 
de, lehte ve aleyhte olmak üzere, çok dikka.. 
te değer bir fark arzetmlye ba§ladı . 

Bu farkları, dUn yalnız bir iktisat vekl. 
linin aamimt kanaati olarak o sahada gtdcr
miye aa ... 8.§mıo olan Sayın Bakanın yarın da 
Başvekil aı!at ve vazifesiyle bütUn vekt. 
lctlerl bu kanaatin ııU.mulü içine alacafma 
§imdiden hllkmedilmclldlr. 

Devlet teokll!tmda bir vazlte görenler, 
msq, Ueret hadlerinde geçmiş emekleri ö. 
deme adeUeri ile beraber umum1 bir 
an ve talep kanununun da mlle!.!lr olduğu_ 
nu bilmez ve bunun neticesini kabul 
etmez değildirler; memurin kanununda 
da eaaalı değl§lkllk lilzumunu varit görürler. 
tıte bunu blldlklcrl içindir kl memur kaı:L 
romuzun ekııerlyetl yeni barcm1n btigtln _bu 
muhakkaktır _ için en hararetli duacısı bu. 
Junuyor. 

TAN' da 

Unlverslte aktl§lnl 
biçiyor ı 

Ahmet Emln 'I'alman bugUn gen~Uğe w 
tTnlvenlteye çatıyor. tl'nlveraltenln hukuk 
ve tktlaa.t fakUıt.elcrlndekl talebeden yüzde 
ellblnJn lmUhanlarmda muvaffak olamama. 
larmm &aklı bir manzara olduğunu, bono 
bir memleket meaeleat cllye karfdayıp sebeb.. 

lerlnl ve s;arelerinl dllılbımek lAmngeldfğlııl 
ileri altrerek yazumıL baflayan Ahmet Emhı 
1·a1man, ata' me90llyetl ttçe t.akstm etmek.. 
tedlr. 

Bu moeullyetle.rdt-n birini hAcllııelere, ikin. 
clalnl talebeye,90nuncuınmnn da Unıvenlteya 
yWdemektecllr. 

Gençlerin az zahmetle ı;ok fabuk mu\·af. 
fak olmak lst.ecl1klerln1 söyUyen ba,muha.r
rJz ıunlan yazıyor: 

''- Talebenin bir kıamı Ünlverslteyo nıçln 
(!evam ettlğtnl pek çabuk unutmakta, dera 
mevzularma, zevk' ıekllnde bir allka bağlı.. 
yamamakta ve iııtikball fmUhan, diploma, ııu 
kadar maaşlı l§ ıekllnda görmektedir. Bu 
glSrllf tarzı, lptldadan muva!taklyetaizllk 
iBUdaUan doğurmaktadır. 

Bundan b&§ka geçinme meaeleal var. Mcm 
lekette yükack tahsil mura!mı 6diyebllecek 
.aileler azdır. Bunlardan çoğu, çocuklarını 
ecnebt memleketlerine gönderiyorlar. Tale-
beden birçoğu hayatını kazanmak ve maddi 
aıkmtııara glSf{la vermek mecburiyetinde. 
dtr. TaUU hayatına sıkı bir alAka bağlan. 
muma bu da elbette bir engeldir. Talebeden 

epeyce bir Jaaını JmUhan zamanına kadar ders 
Jerle hiç me,gul olmak vakit ve fmkA.nmı 
bulamamaktadır. 

Bu aaydığmıız aınnıerı hAdlaelerin ve taıe.. 
benin meaulJyeU diye ta.mit etmekle beraber 
a.aıI meaullyeUn Unlvers1te teıklJAtma aıt 
olduğuna kanHz. Mevcut talebe, Unlverslte 
denllen makinenin bir nevi ham malzemesi 
mevkilndedfr. Bu malzeme, Unlverslteye, bir 
olgunluk imtllıanmdan ııonra l§e yarar bir 
unsur diye kabul edllml,ur. 

Her makine, elinde bulunan malzemeden 
en çok verim alacak §«!kilde fıılemek mecbu.. 
riyeUndedlr. Unlverııte makinesi bunu ya_ 
pamaml§Ur. Bunun için muva!!aklyetsizllkle 
neUcelenen imUhan, talebeden ziyade mevcut 
teıkllltm heaabma geçirilecek bir imtihan. 
dır. 

'O'ntvenılte; mevcut talebeyi tetkik etmek, 
Jamnak kencUlerinde zevk va alaka uyan. 
dırmak, yetl§melerine makul lmkAnlar ha_ 
zırlamak ve bUtUn itleyl§lnl mevcut maıze. 
mealne göre ayar etmek mecburiyetlnde idi. 

Bunu yapacak yerde kAğıt üzerinde birta. 
kını programlar, den ve imtihan usullcr1 
vUcude geUrml§tlr. Dar kırtası zihniyette 
daima glSrWdllğQ gibi, aaıl gayeyi unutarak 
klfıt üzerinde kurduğu bu ııunı alem fçlnde 
kendini kaybetmf§Ur • ., 

SON POSTA'da: 
Untvarslte talebasl

hakaızdır 
Muhlddla Birgen, 'Onlvenltede talebelerin 

döıımeal meeeıleel etra.fmda Unlveralteye ka.. 
c1&r gidip tetkikat yap'bfmı yazdıktan eonra 
talebeyi laakaız bularak eliyor k1: 
"- Unlversltede bu aene dönenlerin nıs_ 

betçe !azla olmasının aebcbi bir değildir; e.. 
•aaaıı ııebeb, Unlversltenln, bu seneki imtihan. 
lan, lfmdiye kadar olduğundan daha ciddi 
tutmasıdır. Bu, Unlvers1tenln hem hakkıdır 
hem de vazlteaJdir. Bence, bu vazl!e, bu mU: 
euesenin hem memlekete hem de bizzat ken 
dl çatısı altında ilim tahsil eden gençlere kar 
oı itası ile birinci derecede mükellef olduğu 
bir vazifedir. Unl\'erslteden çıkıp ta Univer_ 
aite taban! yapmlf bir iııaanda mevcut bulun 
ması zanırl olan. vaaınarı tqımıyanlar, hem 
memleket için bir galle, hem de kendi ken. 

(Ut/en aayfayı ~irin~), 
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Hocam Hamparsum Fransız dilberinden 
ayrılar&k hemen Avrupaya hareket etmemi 

istiyordu, meğer kız hlzl dlnll~.o.r~~ş ... 
iımdi olan olmuıtur.. Birdenbire bu hoplnmadım.. Sevgı~:~n 'i.1%enne ben-

~admla bozuşmak nahoJ haıdiseler do- den ziyade tesiri ol~ bır a~ama taharn 
- ab'lı'r Bu ı'tı'barla tstanbuldan ay- mlil eı:lcmiyor, bu yuzden ı.ızden nefret 
ıur ı · 1 ·· 1 · · · • 't 

b · t devam ede • ediyordum .. Bira% evve soz erınızı ııı -nlıncıya kadar u vazıye · : · · b 
kt' Sen buradan gı:.dince mesele tikten sonra Sogomonun ••~·· nı_çı~ u 

ce ır. d·-· · 1 dım C>ımdı ıızden kendiliğinden halledilmiş olur. Yalnız kadar sev :gını an a .. 
1 

:.- •• 

· hika · tekrar el:le- ar.ıkr.a soruyorum: Ha•ukaten hızı, Avrupada da aynı yeyı -s :ı , 

im, demeyesin .• Herkes benim gibi, biribirimizden a~ı:_acak ~~sım%. • 
;eni tanımaz .• Yabancı bir kadınla ya • Hamparsum rdatered:lut cevap ver 

•adıklannı gördükleri zaman . se.nden di: 
!J b p · itibariyle ayrılmanın ıüphelenirler. Bo~una, ba§ına_ ır ı§ ge- - renııp 
lir •. Hülba, mümkün oldugu kadar taraftarım, daha do~rusu biraz evvel 
ılir'atle tstanbuldan ayrılman lazım- izah etti~im sebeplerden dolayı arka • 
kirr. Yalnrz bana açıkça ::öyle. Hanri - daşımrn b:r kadına bağlı k.ılmasrnı doğ-
yetle tamamiyle kat'ı münasebat ede - ru bulmuyorum. 
rek mUnhasıran sana tevdi edeceğimiz - Samlmiyeti."lize teşekkür ederim. 
vazifelerle me~gul o!acak mrsın? Ben de ayni §Ckilde san-hniyetle dü-

- Bütün emirlerinizi yerine geti • süncelerimi size ıöyliyeceğim. Beni 
Sogomondan ayırdığını% zaman bir kareceğim, yalnız bir ricam var .. 
dmı öldürmü~ ola-:akımız .. Halbuki <>- Söyle bakalım. 

_ Hanriyetten bu şekilde ayrılmak nunta b:rabcr ya~manuza muvafakat 
edersen'z Jı:endiıine her sabada yardım doğru olmaz •. Müsazı:le ederseni% onu , 

da beraber Avrupaya götüreyim. Yol- e:lre, işlerinizi kolaylqtırrru§ olurum. 
i!a kenolsini kandım ve A vrupaya ayak Şu dah;!cada fikdniıden bir çok ıeyler 
basar basmu kendisinden ayrılırım. geçebilir, fakat dütününüz ki esrarının 

vakıf bulunuyorum ve zann~ttiğiniz gibi Ben iSmrümde Avrupaya gitmediğim 
b:r kadın olsam, daha istmbulda iken için yabancı memleketlerde zorluk çe-
falcr 'nizi altüst edebilirim. Bunu yap • 

k~efim. halbuki Hanriyet yanırrl:ia 0 ~ıyacağım g.=.bi bilakis :ıize A vrupada 
luraa bana her yerde yardrm edebilir. 

Hocamın, tektiUmi birdenbire red • da yardım vadediyorum. Benim gibi bir 

detmemeıinden cesaret alarak sözleri
me ıu suretle devam ettim: 

- Hınriyctin bana rcf~kat etmesi 
ba§ka faydalar da temin edebilir. Be
ktr bir adamdan her yerde 'üphelerfr -
ter, halbuki yanında bir d~ kadın olur-
111 onu tıık zannederler ve fazla ala • 
kadar olmazlar. Burıdan baıka kontrol, 
tarassut, takip gibi itlerde Hanriyetten 
de ayrıca istifade edebiliri%. Bu §erait 
altında Hanriyetin bana refakat etmesi 
muvaffakıyetim için de llzımdır. 

Bu esn?da hiç beklemediğimiz bir 
hldiae cereyan etti. 

Hanriyet birdenbire odadan içeriye 
girerek, doğru hocamm kar,ııma g~ti 
ve dedi ki: 

- Yanm aaattenber,~ sizi dinliyorum, 
lbütUn konu§tuklannızı dinledim. 

- Yaptığmı% dofru bir ıey değil • 
dir .• 

- Bir kadın saaidetini kaybetmemek 
i~ her vasıtaya ba§ vurur. 

' . Hanriyetin iti büsbütUn bozacağm • 
dan korkarak: 

- Hanriyet, rica eder.=m, ım çekil, 
diye yalvardım. 

Bunun üzerine Hanriyet bana: 
- Merak etme ıevgm:n, her şeyi 

oldufu gibi anlatmak daha doğrudur, 
dedi ve Hamparsumı .dönerek: 

- BlitUn sözlerinizde haklı olduğu
nun MSykmeğe geldim .• Evet biraz ev
vel Sogomonu beni terke davet et~ği • 
nizden dolayr size darılmrı değilim .. 
Ben de ıizin ycrinizJde olsa idim. ayni 
nniıatleri verecektim. Yanlız dikkate 
almanı~ rica ettiğim bir nokta var ... 
Siz umumiyetle kadınlardan bahsedi • 
yordunuz.. Bunların araımda baır 
müateana §&hıiyetlerin mevcudiyetini 
bbul ediyor musunuz?. 

-Tabi! •. 
- O halde benim ide müstesna ka • 

dtnlar meyanında bulunmadığımı ne • 
reden bil!yoraunuz .. Eğer tizin dediği
niz kadınlardan biri olmuı olsaydım, 
ıöderinbi dinledikten ıonra, derhal 
ıizden Jntikam almayr dütünürdiim. 
Bahuıuı ki daha ilk görüşümde sizden 

""""""'"llflllltmtfllll'"-tıtınıtlflRfflllııımtffl""""111111nrrıA 
dllcırt fçfn bir moe:lcd1r. ICemleket bunlarda 
&l'adıft YUıt?an buluıuı.aa kendi JşlerlııJ tan 
zlnı için mubt.ç oı~g:ı uuu.rl&rd&n m&hrum 
kalır, lıu:ı1ar d:ı 2:;.::o 7&ftDS k&d:ır u#'ra§rp 
ta bOekJerme altın bir bflı:Zflc gc;lrecelc yer. 
de ellerbıe llıl Panılılc lrtJmoU o<.mryaıı bir 
tahadetume alo!J 1,.ıımuTOr!&ru, elbet ha. 
:.-atta ald~ be:,ohudo ctrc!m~ olurlar. 

Damm Jçbı, 0.f~taüıı.. iRttb.ulan ar. 
tdc elden bıtrııacı ...a .Uf tck!.lfl:!z'!.'lt w l&. 

aı.ıwte lılr ııhıayet 'Ytl:"ll'lesf fıın olmu~tur. 
h!l!l tahmbıbn ve Or:lverıdte muhitinde al. ' 
dıJr.ıt hlt:bu. gbre, Unlvcmte artık fmUh:uı. / 
:ur ddc! tutmıya barıamı:, ve bu d:ı, C3~•1 1 
ananelerln dov:!:m ec!cn ru?ı'J itinde, kolsy ın. , 
nrt ~lerlnl nı:neden ta!ebenl!ı bir kts. 
Jnml 1:ıu eeD& gafil &Vl&mr§Ur." • 

kadın belki bulamıyacabınız. Bunun • 
la beraber, eğer bu teklüimi de kabul 
etmiyecek olunanı%, Fran:;ız; istihbarat 
dairesine müracaatla ... 

- Ne yapacaksınız?. 

- Bana tehlikeli, çok teh~:keli bir 
vuife vermelerini rica edeceğim •. 

Hamparsum birdenbire ayağa kalktı. 
Ve Hanriyeti alnından öperek : 

- Seni tebrik ederim, kmm.. Biraz 
evvel hakkında aöylediğlm söderden 
dolayı beni affetmeni rica ederim. So
gomonla beraber Avrupaya gitmeni 
senden rica ederim, dedi. 

Bu sefer hocamın ellerini öpmek ıı· 
rası bana gelmif ti.. Odada müthiJ bir 
fırtınadan sonra ıükClnet blılmuı bir 
hava teessüs etm=.ıti.. Bira.ı sonra Hraç 
kop. koşa merdivenlerden çıkıp odaya 
girdiği zaman üçümüzü ba'bata ve ncı 
eli bir halde görünce h~yrctte kalmıt· 
b .• 

Bereket versin hocam derhal vuiyeti 
izah ederek: 

- Gel Hraç. biz anlaıtık.. Boıuna 
Hanriyetten §Üphelenmitim, diyor4du. 

Hraç sevinçle cevap verdi: 
- Ben size Hanrlyetin aammii oldu

funu söylememi! miydim.. Bu kadar 
za~ndır beraber çalışıyoruz, bize bil· 
yük yararlıklar göstermiıtfr. 

- Ne oldu, biletleri aldın mı? 
_ Evet, vapur yann öğleden .o~ra 

hareket ediyor, birinci mevki bir bilet 
aldım. 

H-.mparaum ayağa kalkarak Hraça: 
- Çabuk, ldedi, vapur kumpanyaıına 

telefon et, bir yer daha kapatsınla~ .. 
Daha doğrusu bu bileti ,=ki kitilik bı~ 
lrabine bileti ile defittirsinler.. Es~ı 
karar bozuldu. Hanriyet de beraber ıı· 
decektir. . 
Hra~ hemen telefona koıtu ve biraz 

ıonra yanmuu dönerek: 
- Müjde, müjde, l.ıinu oldu,. Ka • 

binenis hazırdır. Dedi. 
A.qama kaldar yolculuk bazırlık~rile 

meıgul olduk. Hamparaumla . raç 
Kabristan aokağındaki merl:ezı umumt 
ye gitmi~lerdi. Ben de Hanriyetle be
raber sokağa çıkarak bazı mü'bayaatta 
bulundum. Hanriyet ıevincinden bir 
yerde duramıyor ve ara sı:a : . 

_ btan'buldan ayrrlaeagımıza ınan • 
mryacağım geliyor, diyor v~ hocamın 
iyı kalbli bir adam olduğunu söylüyor
du. 
Mübayaatmuzı bitirdikttn sonra 

Hanriyet ayak üstü birer bardak bira 
içme1< teklifin~ 'bulundu ve: 

_ fstanbuldan ayrılmazdan evvel se
ninle bir keyif yapalım, dedi. 

Hocamla Hraçın evde bizi hekliye -
ceklerini hatırlatarak, ıuun müc:ldet IO· 

kakta blamıyacağrınuı söyledim ve bir 
biraban~de ayak ilıtü bira içmok tek\= .• 

HABER - J\k"pm postu: 

Bugünkü 
radyo 

programı 
lSTANBUL: 

18,30 plAkla d&u mu.tkfaf, 19,30 radyo. 
f(lnlk komedi. Tomka, 20 Ahmet Rulınln uer 
Jerf Ahmet Kemal Suaeverln, 20,30 ömer 
Rız~ u,;atmdan arapça cöytev, 20,41J Bayan 
Muzaffer ve &rk&dqlan t&r&fmd&n Türk mu 
aikı.t ve halk l&J'lul&rt, aaat ayan, 21,llJ f&l1 
orkeııtra ref&kaWe, Julya t&rafmd&n ~n.•a 
orke1tra, 22,16 ajana ve bora& haberleri ve 
erte.ı gU.nUn programı, 22,30 plf.Jtla eololar, 
opera ve operet ~alan, 23 ıon. 
Bt'KREŞ: 

19,05 orkeıtra kon1erl, 20,05 konferana, 
ıramo!on, 21,40 piyano kouert, p.n kon.eri, 
22,35 kantık yayın, 22,50 gece komert, 23, 
ıso haberler. 
LONDRA: 

18,50 piyano, 19,05 çocuklarm zamanı, 20, 
05 muıılkl, orı-, 21,<>:5 k&nftk yayın, 21,aıs 

orkeııtra kon1erf, 22,85 konUJm&, 23,015 ıar. 
lalar, danıı orkeııtrur, 24,06 haberler ve ııal. 

re, 24,30 dans orkeııtruı, 1,35 h&beFler, hava 
vesaire, 1,-ilS rramoton. 
BELGRAD: 

18,25 konııer, 19,25 rramo!on, uluııal YL 
yın, 20,55 Viyanad&n n&lden konııer, 21,41S 
haberler, mizah, haberler, 23,155 od& muaikllf 
ROllA: 

18,20 ıan ve piyano, 18,55 kartfrk yayın, 
21,45 kanşık musiki, 22,1>:5 piyes, 22,20 eğ. 
lencell mualkl, en ıonra dans muatklll, llU. 
rah&Uerde haberler, hava, 

-Nöbetçi eczaneler 
Şehrfmlzln muhtelif 1emUerlnde 

eczaneler fUnlardtr: 
n~tçt 

EmlnlSnUnde (NecaU Ahmet • Mehmet 
Klzım), Alemdarda (Sırrı Raalm), Beyazıt. 
ta (Aaador), Şehz&debqmd& CÜ'ıılveratte), 

Akaarayda (Sarim), Şehremininde (Hamdi), 
Kar&g'Umrükte (l"uat), Samatyada (Teofl. 
loı), Fenerde (VltaJI), Eyüpte (Hikmet), 
BakrrklSyde CMerke.zl, 
Beyoğlu clbeUndekller: 

Galatuarayd& (Garlh}, G&latad& ·(Hf. 
dayetl, Ta.kaimde (Kemal RebWl, Şlttlde 

CM&çka}, Bqlktqta (Nail hallt), Ortak!Syde 
(Ortak8y), Arn&vutk!Syde (Xib&illdis), Be .. 
bekte (Jlerkez). Huköyde (Nulm A.Mo), 
Kamnpq&d& (KUeyyet), Banyetde (OL 
man). 

K.adık!Syde (Saadet n Omıan Hula.!), 
'O'ıküdard& Çarııboyund& (Ömer Kenan), 
AdaIIJ'da (Şlnut Rıza). 

TIY ATROLAR: 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 
13 - 10 - 937 Çarşamba. gU 

1 
nü akpmı saat 20,30 da 
KURU GÜR'OLTO Komedi 
3 perde 16 toblo. Y~: 
Shakeapeare. Tllrkçesı: M. 
ŞUlail. 

• • • 
ESKİ FRANSIZ TİYATROSU ŞEHİR 

TtY ATROSU OPERET KISMI 
13/10/937 Ça.rp.mba. gilnU akşamı 
saat 20,30 da TOKA 5 perde komedi 
Yazan Edani Burdet Tiirkçelli Fikri 
Adil. 

ERTUORUL SADİ TEK 
Bu gece (BUyllkacla) 

da. - sEKtztNct -
Cum& akp.mı Pangaltı 
Tan linemumda Er -
kekler 40 mdan eonra 
ar.arlar. 
16 - 10 - 937 Cumarte

sinden itibaren AKSARAYDA Yeni 
Modern konforlu (Ertuğrul Sadi Ti
ya.troeu) nun kıe aezonu. 

fini kabul ettim. 
Pansiyona· dönünce Hampar1um1a, 

Hraçı büyillıc salonda bulduk. Sofranın 
üzerinde bilyiilıc bir buket, Tokatliyan· 
dan getirilmit irfü ufaklı bir çok kutu
lar duruyordu. 

Hocam bizi ıörünce, rülerek ayaia 
kalktı ve: 

- Nerede~ kaldını% küçük yaramaz
lar .. Sir saattir ıi.ıi bekliyoruz, ldedi. 

Hraç ellerimizi. sıkar•k: 
- Hamparıum çocukları rahat bı· 

rak .. Kabahat bizde, ıavalhlan bir da· 
kika bite yalnız bırakmıyoruz. 

- Yarından aonr~ hep yalnız kala
caklardır. Bu akşam 1en defa olarak 
beraber yemek yiyeuğiz. 

Hanriyet müdahale ederek: 
- Olmaz ı dedi, yarın öğle yemeğlni 

de burada hep beraber yeyt.ceği% .. Ye· 
mekler,:. elimle piıireeeğim.. Bir daha 
biribirimiıi ner<l:ie göreceği%. • 

- Neden bir daha btanbula dönmek 
iıtemiyor musunuz?. 

- Bu ıehirde o kadar fena hatırala
rım var ki, doğrusu bir daha bu güzel 
ıehr.~ görmek iatemiyorum. 

- Öyle iıe biz gelir, Avrupada sizi 
buluruz. 

(Devamı .,., ) 

13 İLKTEŞRfN - 1931 ~ 

SİNEM.JJ 
Fred Aster kundut1 

kolleksiyoncusu ! 
Aynı zamanda iyi bir musikişinas oıs' 

urtlstln bu Jr&~jp Adeti vardır 
Dilnyanın en çalik erkeği, hiç ıüp- :: : ·ıf P"" -~ 

heıi%, meıhur Dansör Fred Aıter'dir. - .. J". ~ 
Fakat J&yanı hayret çeviklik ve ha· :$: --. 

fifliğini nvkle seyredenlerden çoğu o- ·-
nun seki% yaımdan beri sahneye atıldı· 
ğını bilmeder. O zamanlar kendisi an
t.:ak, meıhur danıöz Adel Aster'in kil
çük kardeşi olarak tanıruyordu. 

O umanlar, ablasiyle beraber danı 
mektebine giderlerdi. Fakat danı ale· 
minde evveli Adcl me§hur oldu. Fred 
bir hayli zaman sonra, ab asının dans ar 
kadaşı sıfatiyle §Öhret kazandı 

Asterler ailesi, Adel'in dans ders
lerine devam etmesi i~in, Nevyorka g:t
tiği zanun, genç kıza ders veren mual
limlerin nazarı dikkatini. Fred'in bacak
larının harikulade çevikliği celbdti. 
Ona da ders vermeğe başladılar. 

Fred sekiz yaşına geldiği zaman, 
ablasiyle beraber Amerikada turneye 
çıktı. Ve bizzat hanrladıkları dansları 
yaptılar. O zaman, haftada 200 dolar 
kaunıyorlardı. Bu, bilahare en parlak 
dereceye ulapcak bir zaferin başlangıcı 
oldu. 

Amerikadan ıonra, İngiltere de 
meşhur çifti ayni coıkunlukla alkıtladı. 
1931 de Adel sahneyi terkedcrek 
Lord Şart Kevenditle evlendi. 

Bunun iizerine, Fred, film çevir-

KDÇDK 
HABERLER 

):$. Marta Egıert ile kocaar Jan 
Kipura Montekarloda bir villa kirala· 
mııtardır, bir milddet orada oturacak
lardır. 

l}Meri Pikf.or kocası Çarlı Rocers'in 
çevirdiği yeni bir filmde ufak bir sahne 
için figüranlık kabul etmiı ve buna mu 
kabil 8 dolar ücret almrttrr; mabat le· 
taif tabii! 
l} Jozef Dey 22, Ronald Tutev 32 

yqlarındadır. 

l} Gelecek mevsimde Amerikan film 
terinin kısmı azamı renkli olarak yapı
lacaktrr. Fransız ıinmu#.:ılan ıimdiden 
bu muazzam rekabet karşıırnda telit
lanmıtlardrr. 

l} Eleonor Povel'in yeni filminin 
rejisörlüğünü meıhur Van D.ıyk yapa
caktır. Jon Promye Nelson Eddi'dir. 

l}Adolf Menjunun pul kolelkıiyonu 
25.000 dolar değerindedir. Aktör bu 
kolkelıiyonu Nevyork pulcular kongre 
sinde teıthir edecektir. 
~ Harri Bor 57 Konrad Vayd 45 

yaılanndadır. Konrad Vayd'ın boyu 
1,87 dir. Anna Bella 27, Jan Piyer ().. 
mon 26 yqlanndadır. Jan Piyer Omon 
tiyatro ve sinema aktrisi Bla111 Montel 
He nitanlıdır. 
~ Harri Bor "Rü%garda tohum,, 

filminde bat rolü üzerine almıınr. 
~ Norman Şirer'in baı kadın rolünU 

yıpz.t.;ağı ''Mari Antuanet,. filminde 1C5 
ıncı Lui rolünü Çarlı Logton kabul et· 
memiJtir. Bu rolün §arl Buaye'ye ve-• 
rilmesi mukarrerdir. 
~ Sata Gitri ilk kanunda "Kadril,, 

filmini çevirmeğe baJlıyacaktJr. Baı ro
lü Gabi Morleye vermiıtir. Ayni artiıt 
1917 de Sata Gitti ile beraber tiyatroda 

-oynamaktaydı. 

Frecl Aıter Gingers RogersJe İl 
mek üzere, evvelce kendisine "a)İ 
teklifi kabul etti ve ilk rolüntİ ,· 
Kravford tarafından ~evrilen~ 
kadını,. adındaki filmde aldı. 
"Karyeka,, da da rol aldı ve der; 
vaffakıyet kazandı. Bunun 
kendisine "Şen dul,. filminin bl~ 
verildi ve bunu, bilahare kendi:; 
çok filmler çeviren Ginger Rog 
raber çevirdi. t 

Bu me1hur çift o uman~ 
"Roberta,. "Filoyu takip edeli""' 
ire gibi birçok filmler çevirdi ~ 
film §Öhretini bir kat daha ar~1~ Fred Aıter evlidir ve bir oı 
dır: Fred Jr. ~ 

Meıhur dansör, dünyanın erı_tl' 
yinen erkeği olarak da tanın~ 
ve bu, §(ibretini bir kat daha a 

tır. BU ·· h · rt'stleJI tun meı ur sınema a ı · ~ 
onun da bir manisi .1ardır: Eski '1'. 
bıları toplamak 1 Kendisinil1 

1 
hiın!,, bir ayakkabı kollelc:siyoııtı it 

Fred Aster sadt4.:e meşhur 1' / 
aör değil, ayni zamanda, birço~ 
bestelemiı değerli bir musikp 

r: A LLOI 
AL L Ol 

ugUn Sez onun ilk ~ 
BUyUk Haftası Baflt~ 

CANiLEt 
KRALl 

CONRAD VEİ~~ 
Holivud ıinemac.ılığını ~ 
tiren ve tekrar A vruı>'~ 
terilmeğe hazırlarulan 

BALALiYt< 
KLEOPATRA ve EHLİ~ 

MİLLi"°öf 
Bugül1 

---· M AURICE CHEVALIER 

Bu hafta SAKARYAstoemasııt 
Bu senenin en bUyilk ve yegane %aferi 

s EV i MLi SE RSERİ 
••••••ı• filminde bütün seyir.;ileri ga9yediyor. 

1 

Enternasyonal casusların en tehlikeli.... ve en sevimlisi..... Se~ 
İstanbul& aoğru hareket etmittir. 

Matmazel Doktor 
naaundaki bu me§hur caıuıu burada görecek miyiı? 



Cinayet ve aşk romana 
~tha Chriatie'nln bu gUzel romanı l VA...NQ) taratmdan tUrkçeye çevrilmlftir. 

• 

ti. 
- Sizleri dinliyorum efendim, emir 

buyurun ! dedi. 

- Madam Jizelin katli meselesi mev 
zuu bahstır. 

- A ... Evet, hatırlıyorum bu mese
leyi.. Fakat ona dair bildiklerimi za
ten söyledim. 

- Ali fakat bazı tafsilatı tesbit et 
mek arzusundayız. Ma.clam Jizel kaçta 
kendine bilet almıttı? 

- Söyledim. Telefonla yer aldı. 
On yedide. 

- Ertesi cün öğleye kalkan tayyare 
için mi? 

- Evat efendim. 

- Hizmetçinin labahleyin 8,45 tay 
yaresinden bahsettiiini hatırliyorum •. 

- Hayır, hayır ... bıkrnız nasıl ol
du. Madam Jizelin.hizmetçiai 8.45 tay
yaresi için yer istedi. Likin bu tayya
re dolu olduiu için, biı ona Prometh~ 
de bir yer ayırdık. Bu tayyare öğleye 
kalkıyordu. 

- Anladım, anladım. 

- Evet efendim. 
- Fakat cidden calibi merak ... Cid 

c!en ... 
Memur ona mUtehayyir bakıyordu. 
- Dostlarımdan biri o gün İngiltere 

ye hareket eden 8.45 tayaresine son da 
kibda binmek istemif. Yerlerin yarısın 
dan fazlasının boı olduğunu söylüyor 
du. 

Perro bir kaç kiğıd karııtırdı ve son 
ra yüzUnU sildi. 

- Dostunuz her halde aldanmıı o 
lacak ya ondan bir gün evvel yahud 
da bir gün sonradan bahsediyordur. 

..:_Ayni gün. Zira ıayed o ta.yyareye 
binmeseydi Promethe'ye kalacağını ha 
na söyledi. 

(Devamı var) 

3&2 sene evvel bugUn 

... · ~-----------------------
Şehzade 
Hamza 

20 kişi mahvettikten sonra 
ikinci bir muvatfakiyet 

elde elti 

Padişah çare bula
mayınca iki baş 
kumaod110 tayin 

etmişti 
Osman paşa, uğradığı yerleri fetlıede ede 

'l'ebrize gelml§tl. Ordu ıenllk yapıyor, zafer 
her tarafta alkıılanıyordu. lran §ehzadesi 
Hamza, intikam almağa hazırlanmııtı Yirmi 

bin kişilik orduyla Caıtaıa zadenin Uzerlne 
yürüdü. Harp çok şiddetli idi. Hamza. ordu
gfı.ha yaptığı hticumıa y!rmln bin telefat 
,·erml§tl. 

Yirmi bin kişilik bir ordunun yirmi bin 
ldşl telef etmes i ıayanı hayretti. Fakat bu 
\"&kirli ve Hamza intikam almış bulunuyor -
du. Bu harpte Dlyarbeklr valisi Mahmut pa

§8. da öldUrUlmUş, Karaman vallsi Murat pa 
§B atı ile beraber kuyuya dUşmU§ ve o gün
den sonra kuyucu Murat paşa olmuşdu. 

Hi 5 yılı 18 llkteşrln gUnU, 352 sene e"·vel 
bugUn sadrazam Diyarbeklr beylerbeyiliğine 
Hadım Cafer paşayı tayin etti. 

İran tehza.desl yirmi bin sUvari ile tekrar 
sahneye çıkıyordu. 

Hamza, galip gelmenin zevkini tatmıştı. 

Osmanlı ordusunu tamamlle mahvetmek az_ 

mindeydl. Sadrazam, fena halde hastalan
mıştı. oı;.cıusunu idare edemlyecek haldeydi. 

Fakat buna ratmen muharebeye glrtımek 
ltararını verdi. Ayakta gUç durabilir bir ,.a... 
zlyette ordusunu idareye başladı. 

Fakat bu harp de Hamzanm lehine netice. 
lendi. Osmanlı orduau burada da yirmi bin 
maktul vcrmlı. Osman pqa muharebenin so. 
nunda ruhunu teslim etml§tl. 

Osman pqa ölUrken vuıyetlnde: 
- Ham.zadan intikam almız. Ben hutay_ 

drm, yapamadım. Eğer ölmezsem bunu bırak 
mıyacağım, öIUraem intikam almadan dön. 
meyiniz .. demişti. 

Başkumandanlığı ele alan Cagalazade Oı. 
man pft§&nın \tasfyetlnl yerine getirmek için 
bUtUıı kuvvetleri her ıeye rağmen IOJluna 
kadar mukavemete hazırladı. Şehzade Ham. 

za ne beflııcl defa vukua gelen çarpııma 

çok kanlı oldu. Artık taıı dönmll§tU. Hamza... 
nm askerlerinden Uç bin kl§l bataklıklara 

saplanarak boğuldu. 

Bu muvaffaklyet ehemmiyetliydi. Cagala 
zade vaziyeti t.tanbula bildirdi ve payitaht_ 
§eDllkltr yapmafa bqla.dı. Yalmz bir meeeıe 

vardı. Osman pap ölmllı lıılUhri hümayun 
henüz kbueye verllmeml§tl. l3u, kime verile. 
cektl? Osman pqa vasiyetnamesinde mUhrl 

hUm&Y'.mun Cagatazadeye vertımeainl taval. 
ye etmiıti. Fakat padlfah bu vulyetnameye 
riayet etmeden ilk önce doksan yqmda bU
lunan ve ateh ~etlrmiı bir halde olan )ı{emh 
pqaya Vennl§u. Sonra lf detl§Urlldf. Haki

ki ve muktedir bir zata vertlmeli kararl&§
tı. Bu arqtırmaıar devam ederken Ud nam
zet mevcut bulunuyordu. Biri Cagala zade, 
biri Ferhat pqa. · 

Her lkf kumandanın da taraftartan vardı. 
Padişah kararııızdı. BUtün yakmlaruıa ııor
du. Fakat hiçbir kanaat edlnmete muvaffak 
olamadı. En nihayet her iki kumandana da 

birer hatlı hümayun göndermek mecburiye_ 
tinde kaldı. Bu, gayet garipti. ÇUnkU cagala 

zade de Ferhat pqa da lran ordulan ba§ 

kumandanı ayin edilmiş bulunuyorlardı. 
• • • 

tran ordusu ile vuku bulan bu harpler, 
kırk .ııekiz defa çarpı§ma ile neticelendi. Bir 
çok ıchirler tahrip ve yağma edildi. Hamza.. 

nın üatüate g&liblyeUerlnln kat kat fazla 
intikamı alındı ve ııon çarpı§mada Hamza da 
maktul dUotU. 

g .. ferln hakiki bllnçoıu yoktur. Yirmi bin. 
otuz bin kl§inin öIUmlerl ile neUcelenen çar_ 

pıımalar ne kat't galibiyet, ne de kat't ve 
sarsılmaz bir zafer temin ediyordu. Yalnız 
ve yalnız binlerce inııan ölüyordu. 

Niyazi Ahmet 

Tonton 
amcanın 

sevgilisi 

5 

Bir insan 
Yazan : ilhan 1aıus 

Bir zamanlar, Asya çölünün ortasın J 
da, çadırlarda oturan ve ruhlarında bü 
tün dünyayı fethetmenin acı ve daya
nılmaz arzusunu besliyen, insanlar ya 
şıyordu. Ordulariyle, siyasi teşkilat ve 
idare tarzlariyle, medeniyetleriyle o 
devrin dünyasına örnek olan bu insan
lar arasında bir gün bir vaka oldu: 

Bir genç, bir ihtiyarı öldürdü. 
Genç. Stepin öbür başından gclmi§ 

orduya yazılmak için bir bölük kuman 
danına istida vermitti. Emri henüz çık
mamıştı. ' Fakat sokakta batı bof dola
şırken bir gün önüne bir ihtiyar çıktı, 
ihtiyarın yanına sokuldu: 

- Bana biraz ekmek verir misin? 
Dedi. ihtiyarın gözleri birdenbire 

büyüdü, onun yüzüne bağırdı: 
- Sen hangi millettensin? 
- Senin milletinden! 
- Yalan! Benim milletimden bir 

adam dilencilik etmez 1 Sen mutlak ya 
Çinli, yahudda lılivsın ! .. 

Genç adam bir ıey söylemedi. Yal
nız belin.den ince, dil gibi bir bıçak 
çekti ve ihti~n sakalından tutarak bu 
dil gibi bıçaı onun kalbine ıoktu. 

Hakanın riyasetinde kırk kitiden 
mürekkep bir cinayet mahkemesi var
dı. Mahkeme heyeti derhal içtimaa ça 
ğırıldı ve suçlu sorguya çekildi. 

Kanunlar o devirde açık ve sertti. 
Adam öldürmenin cezasını, ne sebebe 
bağlı olursa olsun, küçük çocuklar bi
le bilirdi: öLUM 1 

Hakan; bu kükmü maznuna tefhim 
ettiği zaman, o dedi ki: 

- Ben kanunlannızı biliyorum. Za 
ten ilk dakikadan beri kendi hakkımda 
ölüm kararı vermit bulunuyorum. An
cak yüksek heyetinizden bir ricam 
var: Benim stepin öbür başındaki kö
yümde ıekiz yetim kardeşim var. En 
büytiklerf benim. Babam ölürJCe'ii ba
na on kese aıtun öirlktt. KatcJe lcnn 
·büyüyünce aranızda taksim ede;siniz 
dedi. Ben bu altınları dağda bir tapn 
kovuiuna sakladım. Şimdi burada be
ni öldUrUneniz arkada kalan ıekiz ye
timin hakkı kaybolacaktır. Çünkü ta§ 
kovuğunu benden baıka kimse bilmez. 
Bana on gün izin veriniz, altınları ol
duğu yerden atayım, kardeşlerim ara
sında taksim edeyim. Sonra buraya ge 
lirim, siz de hakkımdaki hükmü infaz 
edeniniz. 

Maznun ıuıtu, Mahkeme azası bi
ribirlerinin yüzlerine baktılar. Hiç bi
risi bir idam mahkQmunun çölden ge
ri releceğine ihtimal vermiyrodu. 

Fakat Hakan: 

- Pek lli, dedi, yalnız bu gibi 
halterde bizim bir usulümüz vardır. 
Mahkeme azasından birini kefil olarak 
göster, o da kabul etsin, sonra git; ba 
banın mirasını kardeılerine dağıt! 

Maznunun yüzünde evveli bir se
vinç titremesi; fakat sonra bir elem 
ifadesi belirdi: 

- Yucc Hakan; dedi; benim ıizin 
aranızda değil; bu ıchirde bile bir tek 
tanıdığım yok. Beni tanımıyan bir a
dam bana nasıl kefil olabilir? 

Hakan batını salladı: 
- Umid ölmez! 
Dedi. 

Mahkum; kefalet !ıükmünü de bi
liyordu. Orta Aıya kanunlarına göre 
kendisi prt koıulan günde gelmezse 
onun yerine kefil idam edilirdi. 

Maamafih ümid ölmezdi. En batta 
oturan mahkeme azasının önüne git
ti; selamladı: 

- Bana kefil olur musun karde§im? 
Dedi. 

Aza acı çıkarmadı. Batını onune 
eğdi. Bu açık bir red cevabiydi. 

Mahkum ikinci azanın önüne gel
di: ona da ayni suali sordu. 

Ayni cevabı aldı. 
Böyle böyle : ortada oturan Haka

na doğru; gittikçe yaklaşan azaları 

yokladı ve nihayet reisin yanında otu 
ran aksakallı; penbe yüzlü adamın ö
nünde durdu: 

- Babacığım bana kefil olur mu
sun! 

- Olurum yavrum! 

Salon birdenbire keskin hareketler 
le doldu. Her kes bu sesin çıktığı yere 
baktı, Hakan bile başını çevirerek: 

- Kefaleti kabul ediyor musunuz? 
Demek zafını gösterdi. 

- Evet Hakanım, kabul ediyorum 
Bu gençin itibir an evvel bitirilsin, 
Kendisi aahverilsin ! .. 

Mahkeme heyeti. baştah başa, 

donmuı gibiydi. Kalktılar müzakere o 
dasına çekildiler. 

Haber derhal şehre yayıldı. Her 
tarafta bu mesele konuşulrnağa baş

ladı: 

- Haberiniz 
ıavir Alp Tekin 
muıı .. 

var mı? Birinci mü
bir katile kefil ol-

- Hem nasıl katil! Stepin öbür u-
cunda oturuyorıuş. Bir serseri 1 

- Burada iş aramıya gelmİ§ ! 
- Dilenci imiş! 

- Alp Tekin deli olmuş! Eceline 
susamış! 

- Galiba Hakan nezdindeki itiba-

rına güveniyor! 
- Halbuki? 

- Hakanne yapabilir ona? Kanun 
lara kim kartı gelebilir? .. 

Mahkum salıverileli bir haf ta ol
muştu. Bütün şehir halkı ağlaşıyordu. 

Çünkü Alp Tekin doksan 1Jtnedenbe 
ri Türk milletine her ıiha~a rıu~t et 
miş, namuslu ve temiz bir ihtiyardı. 

Hakann da en mümtaz müşavirlerin
dendi. Bizzat Hakan bile günlerden 

beri düşünüyor ava gitmiyor ve bütün 
gece çadırında dolaşıyordu. 

Dokuzuncu gün akşam üstü, ıehir 
bir matem havasiyle çalkandı. 

Mahkum gelmemi§. Hakan katip
lere kefalet fermanının yazılmasını ve 

siyuetgihm hazırlanmaaıru emretmiş. 
Alp Tekin son .gecesini yaııyor f 
Kadınlar, çd.:uklar sokaklarda ağ

lapyorlardr. DUkkinlar kapanmııtr. 
Her keı Hakanın otağına doğru koıu-
yordu. ı 

Sonu Yarın 

ilhan Tarus 

Bu kadın, yUrüyUşin~ekl zeraretle 
kendini &ilzel gösterebilmek sırrına va 
krftır. Nekadar güzel olursa olsun, yü 
rümesini bilmiyen bir kadına, düzgün 
yürüyen fakat biraz çirkir.•.:c olan ka 
dın daima tercih edilir • 
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GOt:F ÇORAPLAR . . 
70 ~ ıruflın itibaren 

ço C uK'l:OMCTliERİ 
-r.'"' - . 

135,. kuruftan•ltibaren 

• • 1:1NCI 
TES~iN 
AYI C.ESİTLERİM\Z 

MEKTEP ÇANTALAR! 
125 kur.uflın ilibıren 

ttocüıt PIJAMAURI 
2 2 s. kuruttt'.n- ilibaren 

YE.Rli 
t1ALLAQ DAZADLADI 

IbnUlemin Mahmut 
Kemal Danlmarkaya 

gidiyor 
1934 senesinde Londrada toplan

mış olan beynelmilel antropoloji ve et
moloji ilimleri kongresine üstad İbnül
emin Mahmud Kemal davet edilmişti. 

Mczkiır kongrenin bu defa Dani
marka hükum::tinin merkezi olan Ko
penhagda ve kralın himayesinde top
lanmasına karar verilmiştir. Kongreye 
İbnülemin Mahmud Kemal davet edil
miştir. 

Her 'banyodan ıonra saçınız 
BU ŞEKLE GiRERSE 

Briyantin Pertev 
onları c?üzeltmeyi temin eder. 

Ticarethancmlz eskisi gibi kürk manto. 
!arını 10 sene garanti ve 

ay vade ile kefaletalz olarak satmaktadır. 

Anadoluda bulunan mU§terilerlmlze ayni ıe. 
raltle kabul ediyoruz. 

Mahmutpqa, KUrkçU Han içerisi 

BEYKO Te~::= 

Vatıh 
Vatı sız OKULLAR GCNEŞi 

• 

Kız 
Erkek 

lstanbul'un en eski ve ciddi özel okuludur. Leyli hayatı için bina çok müsaittir. Y:ıva - !Ik • Orta laaımlua her gün 
talebe kayıt olunur. Talim heyeti dcğtrli öğretmenlerden mürekkeptir. İlk hsımda da ecnebt lisılru vardır. 

Pek yaku. zamanda otobü3ler okulun önünden geçecektir. Be§ıktaş: Yıldız Tel. 4.2282 

iÇERiDE: ı 
• tstanbulun kUrtuluş bayramı dolayısile 

BUyUk önder Atatürk, Üniversitelilerin ken 
dllerinc karşı gösterdikleri temiz duygulara 
tC§ekkUr etmiştir. 

• Yanan adliye binası arsasında yapılacak 
hafriyata bn17langıç olan sondaj ameliyesine 
dün başlanmıştır. Sondaj saham §imdilik 
nrsndan caddeye onar metre mesafede olmak 
Uzcre iki kısımda yapılmaktadır. 

• Kendisine zabit süsü vererek, başkasına 
alt hOvlyct varakasını kullanmak sureUle 
iğfal ettiği Nazlı isminde bir 'kızın 45 lira. 

mm dolandır:naktnn suçlu ŞOkrU, dUn birinci 
sulh ceza mahkemesinde muhakeme edflmlş. 
tir. Suçlu tevkif edilerek istintaka sevkedil. 
mlştlr. 

• Ceçen pazar gUnU hava güzel olduğu 1. 
Çin, t~.anbul halkmdı:.n birçoğu Adalar ve 
Boğaza gitmiş, bu yüzden vapurlar kalaba. 
lık olmuştur. Liman memurları bazı vapur. 
larm, nlzamt hadden fazla yolcu aldıklarım 
görcrelt zabıt varakaları tutmuşlardır. 

• Dlln Akeam Beyoğlunda. bir tarama ya. 
pılmış 50.60 kadar uygunsuz kadın yakala. 
narak muayeneye sevkedilmlştir. 

• Belediye Fen heyeti tarafından Emlnö. 
nünde açılacak meydan için hazırlanmakta 
olan praje yakında Nafia vekAlcUne gönderil 
lecektır. Bu projeye naza:-an. tasavvur olu. 
nana meydan açıldığı lnkdlrde ileride Ata. 
tUrk k1SprüsUne kadar uzatılmak Uzere §im. 
cHllk Halicin Balıkhaneye kadar olan kıs. 
mında tın bir rıhtım l'apılmruıı lAzımgelmek. 
te lir. 

• ScyrUSefer §Ubesincc husust otomobil 
pl.Akalarmın dcğlştlrilmeslne Ml}lanmı§tır. 
F:sl•I plAkalard:L otomobil numara.sile "İs

tanbul .. lbareaı yazılıydı. Yeni plAkalarda ise 
t . H. ha:-flcrlle numaralar yazılıdır. 

• GOmrUk ve lnhlsar!ar vekrueu gümrük 
tart!c.Cnfn bazı: maddelerinde • esasa Ye re. 

alm miktarlarına dokunmamak oaruıe • bazı 1 
değl~lkllkler yapılmasına karar vennl§tlr. 

• Esnaf ccmlyeUeri mO~terek bUrosunda 
dUn cemiyet idare hcyeUcrl azaları bir top. 
lantı yapmı~lardır. Toplantıda 1938 senesi 
bUtçelerl tetkik edllmlştır. 

• Avusturya merkez bankası mUdOrO ve 
sabık Maliye Nazrn doktor Vlcktor Kien
börck rlUn ak~am saat ıs de üniversite kon
ferans salonunda beynelmilel tedlyat sıya. 
seti hakkında faydalı bir konferans verınl~
Ur. 

•vana bağlı KAzımpaşa kazasmm mer. 
kezi Karakallı köyüne götUrUlmUş, tı:azanm 
adı da Özalp olarak değl§Urilml§tlr . 

• Mersin, ortamektebinde mUdUrUn ölme. 
sile neticelenen alçakça cinayeti tel'in için 
dün Ankaradn bir toplantı yapılmıştır. 

• Haliçteki Deniz fabrika ve ha\-uzlar ida. 
resinde yapılacak esaslı ıslahat işleri Uzcrln 
de çalışmalar başlamıştır. Bu maksatla mem 
lekcte celbolunnn Alman mlltehassısları ta. 
rafından hazırlanan rapor ve projeler Anka. 
rayİ\ gönderllm~ ve İktisat vekAletinde te. 
§Ckktil eden teknik bir komisyonda tetkikine 
bqlanmıştır. Fabrika ve ha\"UZlar mUdUrü 

1 ~l~'tl ... A.IK~---
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OUnf'tln dop,u Ollnetlo batıtı 
G,08 li,3:; 

Vakit Sabah Oğle tklndl .'.k•arn Yııt'\• lmM\ •.H 12,00 1:5,08 17,35 19,0:> f,29 

Cemli de bu leler için Ankaraya çatnımıı
tır. 

• RUşvet almaktan suçlu Yenlk8y nablye 
mUdUrü AIA.eddlnin duru3masına dün de de. 
vam edllml§ ve suçlunun tahliye talebi red. 
dedllmlşUr. 

• Maliye veklleU erkA.nından bir zat ver_ 
gller hakkında yapılan tetkiklerin umumt 
mahiyette olduğunu, muamele ve muvazene 
verg'ilerinln kaldmlmasmm, kazanç vergisi. 
ne zammın mevzuubw bulunmadığını söy. 
lem~tlr. 

• El arabalarile seyyar satıcılık yapılma. 
sının mencdileceği hakkında bir ak§atn ga. 
zetcslnde yazılan yazının doğru olmadığı an. 
laşılmı§tır. 

OJSARIOA: 
• Yugoslav başvekili Parlste temaalara 

başlaml§tır. 
• İskenderiyedekl tngiJlz muhatızlarm baş 

irca kışlası ve !n~llz erkllnrharbiyeslnln 
merkezi, !nglllz _ Mısır muahedesi muclbin. 
ce resmen Mısır memurlarına teslim edilmiş 
tir. 

• On ı;Undenberi Serez ovasıncla devam et. 
mekte bulunan bUyUk Yunan manevralan 
mavilerin galebesile bitmiştir. 

• I<UçUk ltııı\fın iktlsadl komisyonu Trcnt. 
schln • Tepllt.zde mesaisine bqlamıştır. 

H 3be' topraklarında 

Şimd• de ltalyanlar 
ayaklanmışlar 

Deyll Hera.ldln Kahire muhabiri fil haberi 
wriyor: Habeşlstanda §imdi de İtalyanlar a. 
yakalanm13tır. Muhtelif Habe§ §ehlr ve kasa 
balarına yerleştirilen 30.000 İtalyan burayı 
ter!{e kat"! olarak karar vermişler ve bu ka. 
rarlarım hUlrlımete tebllğ etmişlerdir. 

İtalyanın g!Ssterdiğl §lddetten kaçan Ha. 
beş11ler de Mısıra iltica etmektedir. Bunlar 
Habqlstanın birçok yerlerinde sillhl.ı lsvan. 

lar olduğunu haber vermektedir. 

Kızlarımız 
Askerlik dersi gürecek 

Derslere derhal başla nacak, öğretmenleri kolordular 
tayin edecek 

Liselerde ve yüksek mekteplerd! 6 - Tedrisat için ihtiyaç görUleel 
bulunan kız talebenin bu d~rs senesi ba- öğretmen subaylar (erkekler için o~ 
şından itibaren askerliğe hazırlık .dersi ğu gibi) kolordulaı•.:a intihap ve u 
okuyc.'.:ağx ve §U esaslar dahilin- dairesinde krz alcbeye ait tedrilatı 11' 
da tedrisatta bulunılacağı .dün bildi- seneye mahsus olmak üzere talim tfl)01' 
rilmiştir: larında yapxlmayıp kolordularca ~ 

1 - Yur.d muha'.azasına hazır!anma- lar için de okullarda tedrisat ya~ 
tarı temin maksadile orta "yedinci sı- üzere okutulacak derslerde ihtiaulı şt 
mflardan itibaren'' lise, yüksek okul ve 

Üniversite ve muadillerinde ve muadili 

olan özel okullarda "Tiirkiye Cumhuri

yeti vatandaşı" kız talebeler de 1937· 

1938 .ders yılından itibaren askerlik ted· 

ri54tına tabidir. 

2 - Devam, sınıf geçme ve okuldan 
mezun olma hususlannda D • 60 tali

matnamesiyle askerlere tahmil cdilmiı 

otan mecburiyetler kızlar için de tatbik 
edilecektir. 

3 - Den saatleri yalnız bu seneye 
mahsus olmak üzere tekmil sınıflarda 
kız talebe için haftada bir saattir. 

4 - 1937 - 1938 .den yılmda, laz 
talebe için tertip edilen ve yalnız o.rta 
ehliyetname tedrisatınx ihtiva eden 1 
ve2 programlar tatbik edil<.'.:ektir. 

A - Program yalnız 7 inci aınıfta .. 

B - 1 ve 2 programlan, 8 inci aıruf
tan itibaren yukarıya doğru bütün sınıf

larda ve Üniversite ve yüksek tahsilin 
her sınıfında okutulacaktır. Bu ıene 

için bu porgramlar hassaten geri hiz
metlere ait olan kısımları Üniversite ve 

yüksek okullarla liselerin son sınıfla

rında tevıian okutulacaktır. 

5 - Bu suretle yalnız bir sene için

de birinci ve ikinci programları bir a
ra.da okuyan bütün sınıflar talebesine 
orta ehliyetname verilir. 

retmen subaylar tahsis olunur. 

7 - D. 60 talimatnamesinin baf ' 
rinde tayin edilecek öğretmen ıul>lf 
Iardan istenilen vaaıflar bilhaıaa Jcıl «' 
lcbe için daha büyük bir chemmiyctl' 

göz önünde tutulmalıdır. Bu intiııa) 
i~iyle ıahsan allka.dar olmalarx kor ~ 
mutanlarxndan istenilir. 

8 - Vekiletlere arzedilen J, ı. j. 

Or. M. F. larma ve kolordulara y~ 
nuştır. 

Amerika general 
konsolosunu 

Beyrutta 
Katleden 

35 yaı:ında bir ermenldit 
Amerika general konsoloıunUJ1 Js' 

nüz anlaıılmıyan bir sebepten dollf 

.dün sabah meçhul bir tahra tarafın~ 
tabar~1.:a ile katledildiğini yazmııtık-

Bu hususta gelen yeni bir haber td 
malUınatx vermektedir: 

Amerika general konsolosunun )I' 

tili firar etmek üzereyken tevki~ e~ 
mittir. 

Katil, geçenlerde Amerikadan ,t> 1 

mit olan 35 yaıında bir ermenidir. 

Nefiı ve leziz makama yemek iıteneniz? 

1 Her Yerde 
lta1yan usulü safi irmikten yapılan 

YILDIZ · 
MARKA GLUTEN MAKARNASINI tSTEYtNJZ. 

Baılıca bakkaliye mağualannda aabbr. 
Fabrikası: Galatada Necatibey c:.clde.i No. 167 

- MAKARNACIUK TORK LTD. ŞIRKETt Telefon: 43481. 

STANDARIJ 

Haliı Bruyer köklerinden yapılmıı son model 

PIPOLARIMIZ GELMiŞTiR 
Sultanhamam kebabcı karıısmıia PiPO PAZARI 
Anadoludan arzu edenlere tediyeli gönderilir. ____ ,,, 

Siyasal Bilgiler Okulu mOsabaka tmtlb•.,ı 
netlr.esl >'. 

1 - Siyasal Bilgiler Okulu müsabaka imtihanında ku.ananlarm ~;; 
karada okul binası içinde, !stanbulda Yüksek Öğretmen Okulunda UAO 
miştir. ~-" 

2 - Müsabaka imtihanında leyli ola.ra.k kazananlar taahhüt ve ~ 
ait muameleleri yaptıracaklar ve Birinclteşrinin 17 nci pazar gUnll okul 
sında bulunacaklardır. / 

3 - Nehari olarak kazananlar ilkte§rlnin 17 nci günUne kadar okul' 
racag,tJa ka~'j kayıt muamelelerini yaptırmalıdırlar. "' 

4 - Okul, birinciteıırinin 18 nci Pazartesi günü sabahleyin denlera 
yacaktır. Bütün okurlar o gün sabahleyin okulda bulunmalıdırlar. . _44 

(3804) ~ 

Keşif bedeli 7000 lira olan Çatalcada. yapılacak 8.§nn durağı 
eksifüncye konulmu~ttır. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım mUdUtl /, 

görülebilir. lstekliler 2490 No. 1ı kanunda yazılı vesikadan başka. NafS
dürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 525 Jiralık ilk teminat~ 
ya mektubile beraber 14/10/937 perşembe günü saat 14 de ~iqıl 
de bulunmalıdırlar. (1) (6827) . . 
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Manevralarımız S • t R Atatürk e Y ) l Z 8 Yunan, Bulgar 

h S ft b Ve rı b O r Krallai-ına tebrik .ı 8: ~===:~ 
haaında yeni bir manevra yapılat.:ıfı 
hakkındaki rivayetlere cevaben de: 

• J tel1ıralı glnderdl Jmmndan bUyUk bir kıymette garüımu,, 
y•l(ının mUhBkemeSlft8 Ankara, l2 (A.A.) - Yunan veli- tayyarecimizin teabit ettiii malGmat 

- Gelecek sene için böyle bir ka
rınmız vardır, demiıtir. 

Atatllrk Ankaraya döndll 
ahdi Prenı Pauıtun nipnlanmaı mlina -ı f ,_ ___ .... da k 

dan b.-ıan:iİllı raporJan IDIT& tara m u.n:-tm ÇO 
I& .., u aebetiyle Reiaicumhur K. Atatilrkle Yu- büyük lmil olmuıtur. 

Germencik, 12 (Huı1ı1d) - Cumar
tui pnU Nasilli kombinuuu açan ve 
iki gün.denberi büyük Ege manevrala
rmda bulunan Cumhurreiıimiz: Atatürk 
buıün re:akatlerinde İsmet İnCSnü ve 
profea& Afet olduiu halde, Ankarayı 

d&uniitlerdir. 

.... Ben k·ım ·ım k·ı Hu·· kuA mete nan Kralı Majeate Georgea arumda a- Manevra aaba11nı teru, 
pğıdaki teleraflar teati olunmuıtur. '"Ak H,.. • Majeste İkinci Georıe• CeW Bayar, vekiller heyeti, ve Ma-

d~~ direyim... Hişi... aşa ... ,, Yunan Kralı .repl Fevzi Çakmak, orceneral tzzed-1 ATtN~ din manevra llhumı aabahtan akpma Ye inkaA ra sapıyor Yunan Veliahdi Aite• Ravayal kadar teftit etmltlerdlr. 

~ (BGf tarafı 1 ıncide) 
~tro ~ lalonu ıttihaz edilen ti
,..._ .~~ kapılan açıldığı zO?man 
•e l4'11aeTkiinı Cem'lin iıg;.1 ettiği 
1\lıı~ ISl&k&ınında da Hatcnıinin bu-

a.ı;.; CÖtiiIJ.yordu. 

l'iıı ~ lc&ıabalıktı. Kadın &amile· 
. ~ ~ o:lhuaa ıöz:e.çarpıyordu. 

tın tta . 14 il jo ıeçiyor. Mübaıi -
- ~ lcoridord3 çınlıyordu .. 
Set'i« ı .. 
~ ~-.. ~tı önünde, fakat biraz 
~ . ıorünmck iatiycn bir tavır

Ç•~lıft',:, Onu, is:mlcri birer birer 
ltti. Oftuliuseyin ve avenesi takip 

.... ~~•ilenin bütün si:mlan bu 
~ ~ e .... Bi:-u sonra hesap ver

i~ llıı lana? ~u ~•imalann üzerine 
~ 'tr dıl·,·Imıı. bakıyor. Seyit 
~~. . tller:nin arasına almıf, dü
~·. l>iterleri de reiıin atandan 
~~re nwntuır •• 
~tela Cemilin ıeai duyuldu: 

~l~ bekalmı .. Adın ne?. 
.:""l't • Riz a .. 

libf '°ııtr~~· hatalı bir iCY ıöyleır,:ı 
.... ~ ~q70r: 

.:':u.~~ bay Rıza. 
.... ~-a?. .... _ ~ 
' ~it )'aPU'mn 1. 
't.1~ efendim. 

, 't.~~? Çocuklann var mı? .. 
R....~S ç Çocuklarım da var .• ..... ,. ..:Ulun var?. 

htd~ bu 1U1le milatekreh b=r 
~ ~eF .Jlbi yibUnU buruıtu • 
lft P~f: 
~ onlan, var~- Sor

it "1. ' 'lleıneı: ~ IOrrni.. Kaç çocufun 

~ eı:• teqp vermel: mecburi
ttdi tarı lıiaa mUteeuü, IÖylendi: 
~ e vardı. HeJ*i cittL tıte 
~ Hilaeyin var. 

Olr.. Jetin var mı?. 

' 111 ~ ilbe etti: 
~ ır.ı.::rim. Batım aftıyor, 
~ ~- loııq YUram.. 
~~· Seyidfn oflu HB•eyi-

ln-... batlandı Ye ona li!ifer-
L~.111ıu taJdp etti. 

: --reis milddd18lamiye 

Prenı Pıul'un nipnlanmaa mUnuebe- Marepl Çıkmak, reneraller, meb-
bir ifittik. Aıdüvltrim, garezklrlanm tiyle, Kral aileıinin daim! aaadeti ve ualar ve rueteciler bqıiln Germendk-
oldutundan bu ifadeler onlarındır. O doıt ve müttefik Yunaniltamn büyük teki aart seyyar hutahaneri cudiler. 
fikirle dehalet ettim ki hllkQmet huku- iyiliği ve refah haklandaJd en iyi te- Burada fennt >Ve TOrk tipi aedyeJer çok 
kumu ıraya. DUtmaı,dan intikamımı a- mennilerimi majeatelerine bilcliririm. mükemmeldi. 
rayayım. Ne apretler.t tqvik, ne dete- K. iATATURX Hiperit ve difer ruJar1a yarala-
lefonlırı kemHJİDL Ben hülrumete de- Ekıelina Reiaicumhar nanlara mahıuı müteaddit çadırlar, ya-
rim ki, eğer bUkGmete tüfek atmııaam, ANKARA takaneler ve Türt tipinde altııar kitilik 

AJJaha tüfek ataıno- Kimae inanmadL. Temennileri halrkmda elrlellnunıza muhtelif dut yerleri, buıünün aart ve 
Sin ·karakolunu baltılar. Adam ıander- hararetle teıekkUr ederim. fennt harp lhtiyaçJannm tatmini için 
dim. Kimse garUnmemİf. Kim yaptı GEORGES çok iyi ba.ar1aftmıt bir ıekil ciSAeri-
bilmiyorum. Bunlın erklnıharp Neıet Ankara, 12 (A.A.) - Bulgar Kralı yotdu. 
t-ı=.liyor. Hayl:laranlı mahkGmmut- On- lılajeıte UçUncU Boriı'in tahta çılapnm Marepl bu mUkemmeliyetten çok 
Iar yapmıı diyorlar. Hap ki hüktime- yıldönümü münaaebetiyle, Reid:umhur memnun olmuıtur. 
t.:.miz:e karıı dumıadık. AlJahtan kork- Atıtürlfe Majeate Uçündl Borla ara- Sut 16 dan 80Dra kmmnlann ha-
maz:lann yalanma inanmayın.. İftira ile unda aş3ğıdaJd teJ.rt'aflar teati olun- rekltı cittUı:çe U'tmıf mavinin almak 
ocaium.ıı yaktılar. Korkuya tabi oldum muıtur: •· iıtedifi netl:e tamamen iatibaaJ edile-

da. teslim olmadım· Allaha y4min et- Majeste Uçüncü Borla memiıtir. 
tim. kanm:dılar. Ytizbatı demiı ki ben Bulpr Kralı Gerek ma.t ve rerek kırmızı kuv-
Seyit Rızayı Konya ovaımı candeıip SOFY A vetlerin akpmld fedld bombardmwu 
gebertirim. Kana Besi gUzelmit; atı- Majcıtelerinin tahta cülualannm yıl dennebilir ki Er• mannralannm en 
nm. Ben de korktum. "Bundan sonra dönümü münaaebetiyJe, en samimi teb- pyanı dikkat JrwWllelidfr. Tabiye ba-
aıirete, elinizin yetiımediği yere. el u- n'klerimi bildirir ve phat aaadetiyle kımmdan bUyUk e!ıemmiyeti haiz Ab-
zatmaym. tat ağıt4dır. El atmayın,, de- Bulgariatanm refahı bülandaJd fyf te- durrahmanlar tepeainfn bir kmmıu lar-
dim. mennilerimin kabulOnü kendilerinden mınWar tekrar ele ceçirmitlerdir. 

Sonra dedim ır.~. buıün hUkitmet ktz- rica ederim. Akpm Menderes boyunda ilerliyen 
DUf bir demir; çok kızmııtır. Asker K. ATAT'ORIC mavi motörlU lata Germencikte Aydın 
gclmiftir. Biraz aükitnet bulsun, gidip Ekaelinı Kemal Atatürk demiryolunu reçmeie çabıımtlar, fakat 
teslim olalım. Abbaı Utaimm nüfu - ANKAU Jrmmmup teıirli atqi ile ıeri çekil-

CeW Bayar ile diğer vekiller de 
manevra aahaundan Ankarayı hareket 
etmitlerdir. 

DOn geceki son vaziyet 
Söke, 13 (A.A.) - Muharebe kran -

bk bastıiı hılde devam etmektedir. Sö
ke Usernfen ilerliyen maw taraf motör
lü Jatalan büyük bir faaliyetle kendi -
lerine ilk gün için gösterilen hedeflere 
varmlflaı' ve geçrn:§lerdir. Gümüıdağ 

fima!i.nde cereyan eden muharebeler 
çok çetin olmuı ve bu dağ şimalindeki 
kırmızı kUvvetler çok müfkül vaziyete 
dilfmilflerdir. 

Bugün sabahtan akıama kadar çe -
tin hava muharebeleri olmuş bilhassa 
Söke üzeriride mavi motörlü kıtalanru 
koruyan av tayyareleriyle kırmızı av 
tayyareleri arasında çok ~.=ddetli muha
!t:beJer olmuıtur. Keıif tayyareleri de 
ıyi bir ıurette ma1Gmat almı2Jarchr. 

Atatürk beraberlerinde İnönü, Bayar, 
nldller heyeti ve kamutay heyeti oldu
lu halde 3tleden ıonra da l:aranhk ba
amcıya kadar ve hatti karanlrkta !dahi 
manevralan yalandan takip etm;~cr -
ve mavi taraf komutanına tesadüf ede
rek görütmüıler ve kendi. tarafı hare
k:ltmın tanı cereyalllt\I tetkik ve tahlil 
etmitJerdri. ıunu bilmiyorum. Ben kimim ki hOkil- Ekaelinamızm telıraflarmdan derin mitJerdfr. 

mete ayak direyeyim .• Hlp, bip.. Re- ıurette mUtehallia olarak kendilerine Saat 21 de ma.t tayyareler Aydmı H •ı 
is!iğim yoktur. Oturduğunuz post, san- en samimi ve kalbt minnettarlık hiuf- fidedi bombardıman etmiftir. Şehre bir aı e Seli siye 
dalye, büyüktür. Hiçbir ıeyden haberim yatımı bildiririm. çok bombalar dfltmilttiir. 
yoktur... BORt$ Katt neticeye dotru ltalyayı dava ediyor 

Bundan aonra Hüseynin isticvabrna Parla, 13 (A.A.) - Ticaret mahke -
geçildi. Ona da ayni ıual sorulunca: Yunan S.tftklllnl Bu llhlbki hareklt lmmm ve ma.t meai Haile Seliaiyenin İtalya hilkQmeti 

- Hiıa!. Karıılama programı :U".::e= ~~~ aleyhine aÇllUf olduğu davanın rüyetini 
Diye söze batladı ve hilkGmete iıyan DOn VllAyete blldlrildl mele istidadını r6atermektedir. Bu ıu- ıs ıüıı aonraya bıralmıııtır. Bu dava 

etmediklerini, bir tek kurıun bile atına- Ön"-''-de'ki nHarteıl -n .. n A•e- retl man .n .. ta...a-,_ ... ~ Haile Seliaiyenin ..ııip olduğu Franaız 
dığlnl, hükitmetift adal~~imdrğmı WJU- r- 5wHU e evranm .-.. 'AIUCfi ra.ter. 
IÖvle~ ., zOf zırhlıaf1lı m~etimise Jelocek .Aiti ..,am d!klrif ~W'lanil' - HabeJ d~ aekia..lin hİsıt 

'.-! . .,, ~ ~--t ve m'ı..ı...n1.. mıı ___ 1 • .. __ .:.:ı;. ,. _ &.alaf'dfı•k.~ -,-,,...Pl'itlıM-ı __ ,.. Mliae ait ttmddlil h•khndad'l'.r , ti 
n~fer IUÇlular diıtep'lyni mfnvaJ ij. \&U9 '"'"""1uı; ~UDUDIMUl&ll .-a u" -

zerine ~z: söylediler. Baıvekili General Metakaaam karplan- nn yapacak ft hakem kararım vere- Yirmi senelik bir 
N . d · · ma proınmı dua Yillyete s.n.u..n-:..... cektir. Bunduı IClltta bOyUk ıeçit .resmi 

etıce e dUrutmJ, davanm difer 9et- tir. --r yapdacaktır. Yum :Aydın ftliai Jm. seftr istifa etti 
ıerde ve qiret rciıterinin, davalarl1te O cUn aut 15 da Iimanmuza muvau- •ndınlllra bir ziyafet nrec:ektfr. Bern, 13 (A.A.) .... Hükilmet, 20 ae-
tevhidi ve dava evrakınıtı te~kl için lat edecek olan Averofu Zafer ve Tmu- Aqam ll&t 21 de ordu ninde ku- nedenberi 1aviçrenin Paris elçilifini 
15 

ilktqrin cuma ıünilne bırakıldı. tepe torpido muhriplerimiz filotilli ku- mandaınlara bir ziyafet YeriJm1t, bu si- yapmakta olan Alphonae Duiıendin il-
__________ ö_. _K._ mandanmın kumandasında oJdufu hal- yafette llarepI Peni Çakmak da bg.. tffunu .kabul etniftir. 

H 
de ~ ve limuıın:ııA Jradar Jamnaftm'. l--':B:":l:---:t~_.,::__. ____ _ 

atayda cemiyi takip edeceklerdir. Ave.rof 21 JlannrakiuuftclaJiıorpneraJJDed. r ren 8Z8Sl 
pare top •taaak ıwetiyle aeJıri aeJ.lmlı- din ç.ı..,.n mannfaJarda bulanan Parla, 13 (A'.A.)- Parla civarında 

Tlrklye başkonsolosu yacaJr, Selimlyeden • 21 pare top.. heyetJeremac1aJya1uwrallftir. De Genmnea19tayonJ1Dda blr tteıı~lia-
dlyor 111 ı tılnü auretiyle bu .ıtma mulcaheJe Bir hava bir88I .. olaiattUr~ Bir e.t1& treDlnfıı yoJdUı 

edi!eCektfr. .,,.._.,.. KanevraJarıda bir haya ırana ol- $1'ha1r ilstrlıle onun arbernilan pJen 
lıkenderunda 11erbest ticaret Yunan __ ... _lerl _ dflre lıir :roıcu treni bu ..,._ trenirı'A 

•-.;1'4:1 .,, v maı " ordunun clelerH pcHldllerinden na 6n bin.aı-ı ... 
mıntakamız ibdaı edilmek lletak-ıa beıanatı Hayri tehft dtllmlttUr. t e Ulnlllf ve- ı2 70Jcu ,..._,~ 

Dzeredlr Atina, 12 (A.A.) - Gazeteler, Bq- Kua ~ olmuttarr nqtır. 
Antakya ı2 (Huawıl) - TUrkl,Je ...... vekil Metakaum Tllrk _ Yunan or- Kırauı tarafa 111111111p bir han fl- sov.~at 

Rusyaaa 
ııoJoeu J'1ruz '•Yeni acın.. rwtelılM 111 be. duıunun bir kW tqlriJ ettifbıe " her Jonnda YUlfe .maır bfif upflan 
~:::: bir meadwkettb'· Bat&7 tilrlil ihtimale karp koyabild.:ek bir ,.,... Hayri iemlacle bir pdikJi tana-
7eıı1 reJlıne söre ~ Jdçblr ,erinde kudrette buluocluiuna dair yaptıp be- rd:i. aptU IDUftffalayetle yaparak 
etin• rutlaıuiu1U ~ ....,_u. .... ~tr mnauu bahsederek d9'orlar ki: vuifesfni lıitlrdikten aoma brqlba 
ut " mtrefteb bir ftl'ldl a1u n tsr. Bata7 lletüw bu '8Jleriyle, 'ftktiyle d&uDUt " b•n me,damna ineceii •-
H&t&Jldanıidb'. Bunlda bll&..ııtk cm. " faPllUJ oJdufu bir vadi )'erine ıetiradt rada ta1Jlftde hueuJe pJen bir ama 
Jnalaep --mDtel&YIJD &JDl JlakJra mL oldufwıu ra.terfyor. llletabu mDJete nedoellncle ıubt etmlftir. 
llk olacaktır. • . ~"'- dalım emniyetten aonra barid e--'y-- ICanrı&htakller derhal Jc__,,,,.._ 

- DeJes• ile telD&ll&nmS ~da IDtı. • - -- -s-r--s 
baJ&nıuzı IOnbWr miyim 1 ti vadeylemittL Metabq bu barid em J1r tayyareciJI •in' yaralı oJarü a. 

- Delege lıOIDUnl,et alıl1ıl 'bir attır. Bu.. niyetin bucUn temin edilnıiı bulundu- tabueJe ~. 
ft7& pI<UflDdeDberl ~ .tmdte oldutu funu beyan ediyor. Bunda hiç küme- Tayyareci Hq.rl lld IUt Japdık
haklk&ten bitaraf myueW• bOttlD anuın ye kartı bir tehdit yoktur. Azimktrane tan sonra ıhlerlnl bayata yaman11-
memn1lll etmekte old\llUDU s&'dllm " ken.. hareket etmek meydan okumak demek tur. 
ille v&ld olan birkaç saatlik tem•mnda da. delildir. Bu, mUnbaaıran fllll" ..____ Şehit tayyarecimis ukcrl mıeruim-
hl bunu antadım BerMlde ,.al ~ .. ...w 
rejimin 1ıqmda brJ1'e mulltıerem " bitaraf maktır Jd, Tilrldye ve Yunanı.tan Bal le ebedi meclfenlne tevdi ediJmlttfr. 
bir atm bu111Dm&G B&t&Jtdar için babU,V. kan antantı çerçnesf dabninde muka- Tayyareci Hayri dart 11a1e ene! 
lıktır. renetlerinin bidayetindenberi kendileri- YqiJklr pdilrli kOçilk ablt mektebi

- İakendenm umanmda Jcm'QlaCÜ TUrk ne çinldf oldukları yoldan hiç bir an nl bidtmlf. Amerikada ataj ılnnQf. Of• 

stbmOk amtakul ııe Ulll8D ı.alll dlecek 1 aynlmamıflardır. dun• kaımetll bir unu icll. 
-Bet altı san. kadar sırf~ B8yle bir kaza neticnü* tehft 

IDtlrekkep G.I kiflUk bir 11eyet hk•denma Kolondan yaralandı dllpleÜ bOtUn orduyu sok mllteeair 
PJerek teHrtketta ~· Limanda bulum 8"Jet __ ......_ .... -- ~..&ı .. 

- Kouoloebane b1DaJan ae vakit kurula. ~ --. VDllll .... 
C&kT kova vapurwlda &mel• o.n.nm amlma &t. Kaviler Aydım alamadllar 

- .......... _ .... __._, _ _.._, AD•·- ve ' tıtı demlrter arkadql Kebmedba 80I ko. ._ d a-. ...._. .&- __., ..,.._ -.r• Juna _ _.,,__ Kebmet 1. ..... _ ... __ DUa bfl!DI' o .... A7~ yapılan 
İ.ıreiA-=oV4a ...___ m"L __ _..t JrcmmloeJuk ·-- -~ •mmı. 

._._ .__. u- yeW surette jaraJuarat Jautuae,. kaldı.. maYilerin mhlı otomobil alam hakem 
1ıbaaa tnı•ma lıqlaaec:ütıı'· be n-- rdmlfbr. tarafından Aydını ıukut ettirir mabi-

- KPSU Jaarlcl olmak'• bira r, m- .,, .. _ 
deamle bir .ual dalla: TUrk- Jl'ranm mtlna.. Ecnebi tebaalıları te lrôaJ edUmemtı; yllnu bu akinm 
•lı&tı b•kkmda ma1amat ıatteder mf8lnls r ıern.de bul sararlar ftfdill telblt e-

- Bu 1nwta1111W111~ An. dolandırıyormuı diJmfitfr. 
cak Hatay •akp0

ee 'J'nllllll - '1'llrk aab&. Sabdrablal'dUl lhıluMt Alıclarnlaman İL , Mareplıa lntlbalan 
•lı&tıma • dlılw mnemm.ı bir durmDd& tuııulda otura._.. te1ıe•rmdua .._ kim BU,\lk erklnı harbiye rei8imis Ma-
oldulaa 1lıpata Jr&ft bir clellJdlr. .t. _ •• 

_ Son bir IU&l; B&rJdJ9 "7114 mDltepn ..ıert dolaDdD'DIÜ ~ JÜ•J••m,.w, repl J'nsl Çekmak mDnraJar nuan-
-•ta pteeek. A.bdllrralUUD lkalDet teskereJerbd clelllUr- da fntlbaJanm fByJe ifade etmlttir: 

Numan JlcDemenclolhlJld -v·- mü bü•.....,. t.111 kapumda Teııatuıam-
lertn. dair bir 1&Jla vardır· BU dDll'll mu? ba ~ otuna :inil t."'ı'Dm Tu. - Çok memnunum. Her manevra • 

- Evet, ~ dk llaftMGla Nu. llllftaD ıt. ...,...._ ıı. ~ U. Ab mız bir enelküıden daha fyt fntı'balar 
maıa lleemenclotlu. KoDt d6 llart8llD sL dııD•bdeo ı, • ..,_, 1. Nlllo w T....._ lmakıyor. 
JU'ltlDI lado etnt•lt a... Bôrat& ptecek. 'llltr llra ÜDll .,. ,..ı&n JddiUr. Ka,.ı Anadolumm uak bir aa-
tlr. 

Maarif komiseri 
azledildi 

llolkoft. 13 (A.A.) - Tu ajanlı -
mn bildirdiiine eare maarif ıroaiaJt 
Butıaof, umumi talim n terbiye .i$& 
JmarJanmıt oJan p1Aaa, eiatematilc bit' 
surette muhdf hareket ettiii için uıe
diJmittir. Yerme Leninp'ad icra komite 
• ntai Turine tayin edilmİftİr· 

Maslakt:a 

Gene bir otomobll 
parçala.-dı 

Bu UÖllh on buçukta Maslakta cene 
bir otomobil parçalaımqtrr. 

So.yet aefaretanea:ne ait otomobil 
bot olarak Bilyükdereye ciderken, kar
pdan ceJen 3913 numaralı yUk kam • 
yonunun aol tarafına çarpmıf, aonra 
hunu alamıyarak bir kaç' metre ileride 
ilri •tacın aruma. girerek parçalanmıı· 
trr. Şoföre hiç bir fCY olmamı1, biraz 
fenalık geçhdikten sonra ayala bllr· 
nqtır. 

c•so•) ~ (3540) 

Doktor Şabt 
Btlkreee gldeeek 

Bedin, 13 (A~.) - Dr. Şabt, yakın 
da BWueıe perek mU1t Rumen b&:i'
kw müdUril .co---~'aiP.-"': 
ret edeceldL 
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Amerika Cumhur Reisi dün gece de dedi ki f: 

'' Cihan ·medeniyetinin 
yaşamasını . t• ' ıs ıyoruz . ,, 

( BQ.§ tarafı 1 incide) \ Gene bu fırsattan istifade ederek bildir \ 
denin hakJki blr tcşrlhJ, ''yeni kanun,,d& mek isterim ki; sulhun müd:ıfaası için 
clerpl3 edllnılı otan iktisadi ve lçUmat tdblr ve Avrupanın bu kısmında "menfaatle· 
ıenn aleyhinde bulunllftlıırla "tam lnflmtçL rin ahen~ne ve haklara saygıya da • 
lık,, taraftarlarına verilmiş bir ecvap mahL 

yanacak,, bir müşterek hayat kurula -
yet.ındedlr. 

netsıeu.mhur, memleketin ...um ve daimi blimesi için kendileriyle işbirliği yap • 
olan ve mnvaltlcat surette bau1annm zan. mağa her zaman hazırız. Bu his ve bu 
niıa olarak ,iicııda ı;etirllmlş bulunan bir re. kanaati paylaşan l.~rkese, c.:han ıulhü-
fah ıııteıucı.."te olduğtınu knydetmt,tlr. nü korumak ve milletler arasında İ§ 

Reisicumhur demlıtlr kJ: 
"Memleket, emin ve sulhe matuf kollektlf birliği yapmak iııtiyen herkese bir dost 

rt, ut tayyareleri tarafından ba"tanb9.1a 
tahrip edilmlıtır. 

Yirmi dört tayyare 
düşürmüşler 

Salamanka, 13 (A,A,) - Hükfımet tayya. 
releri dün sabah ve akıam "ırk bayramı,. 

mUnuebeUle Saragoııııu bombardıman etmek 
fsteml§lerse de Fre.nko tayyareleri kal'\lılan 
na çıkarak bunlardan 2• tanesini dUfUrmüf. 
!erdir. 

Zannedlldlğine göre, dokuz hükrunet tay. 
yareal daha öUşUrUlmü3tür. blr pyret.e ısttnıı.t eden btr sulh istemekte.. eli uzatıyoruz. • 

dlr.,, İçinde mühim bir azlık kütleııin.:O Frankocular hazırlık yapıyorlar 
Batıp bu babta ezcümle &öyle d<.'mlıtır: (Yani Macarların) yaşadığı bir şehir-
" Medeniyet krymetlerlnln tahribi kartı. 1de konuşurken tekrar ederim ki tarihin 

ıunclA ııumyt kalamayız. Sulbü ~·alıııhendl. 
aiız fçln defli, ayni zamanda çocukl.aronn asırlardanberi milli hudutlarımız içinde 
ıÇın de arıyonı~ Amerikan medenlyetinln bulundurduğu azlıklarla tam bir tcsa • 
cihan medentyctl Uo temas halinde bulunarak nüt temin etmek arz~s'undayız.,. 
c&nlanmağa devam edebllmeııl için c1.ban me Bu nutkun iradiyle Tatareskunun 
dwyetlnln :'!~aınıııımı lıtlyoru~ Büyük de. iki gaye takip ettiği söyleniyor: 
mola'Mlmlzln, harpden korunınıık lçliı harbi 
s•YJi mevcut gibi tcl!kkl n bu su.retle ha. 1 - Romanya hudutlarının garpten 
nı.-et ebncnln kAfi olmadığını anhya.cak de. gele:ek her tecavüzü defedebileceWni 
fteecıe bas1ret To kiyaset eseri ı:östenneııinl bir daha ihııas etmek. 
IStfyomm. 2 - Küçük itilaf ile Macaristan ara-

Mtltclmbll ıüphclcrlo dolu olan bir Alemde sında kuvvetlenen antaıma temayülle-
ısullıll hararetle nrıı ttrnıak bir unırettir. rini ilan etmiş olmak. ,,. z 
süını temenni nya ona lntJ7,,ıı.r etmek kAfl 

d~ğlldlr." 
RuzvelUn son s!Szlcrl bilhassa milhlm. 

dlr: 
''- Sulbü temenni veya ona. lntiza.r et.. 

mek kUi değildir., demek Amerlkanm clhan 
sulhUnU korumağa bll!lll l<alkı§Dlak tarat. 
tan olduğu manasma almablllr. 

Du nutkun, ltaıynn cevabından 

:sonra ve Japonyanm Çlndekl hare 
ketıerinde daha bOytlk bir §lddet gliııtermesl 
aknbinde verilml§ olması §Una delAJet eder: 

Akdeniz v~ Pasi!lk hldlselert devam et.. 
tikçe Amcrlkanm tebdilleri de derece derece 
artmaktadır. 

Londradan gelen §U telgraf göııteriyor kl; 
İngiliz ba§vckUl Amerika. cunıhurrela1nln bu 
nutkun& bu ak§am mukabele edecektir: 

"Londra, 13 (A,A,) - Çemberllyn bugün 
lılançestere ha.reket edecektir. Alq!am orada 
bir ziya!ette ııöyliyeceğl nutka. beynelmilel 
vaziyet dolayısile, bOyük ehemmiyet veril. 
mektedlr.,. 

Bu nutkun ehcmmJyetı bUyi.lktUr. Zlra 
Ruzvcltln ilk nutkuna mukabele eden nutkun 
da ÇemberlAyn fazla 1darel mruıtahatçı hare. 
ket etml§U. Bunun da sebebi İtalyanın 
"Fransız - lngfiiz notasına. vereceği ceva.. 
bı bu nutkun mealine tallk eylemi§ olması., 
idi. • Halbuki ÇembcrlAyn nutkunda ltaıyanm 
arzusunu yerine gcUrdlğl halde ltaıya. gene 
blldlğlnl okumu~u. Binaenaleyh bu nutuk 
lngtıtcrenln hakild temayülUnU gösterebile. 
cekUr Banılll'. HABER 

Ruzvelt kongreyi fevkalade 
teplantıya çağırdı 

Vaşington, 13 (A.A.) - Ruzvelt 
kongreyi l 5 sonteşrinde fevkalade ola 
rak toplannuya davet etmiştir. 

Romaoyada: 
" - Kuvvet sulh ve 
zayıflık harp demektir!,, 

Dostumuz ve müttcfikir.ıh: Roman • 
yanın BaşveJr.=Ji Tataresku, Oradea -
l\farede son der~e mühim bir nutuk 
söylemiştir. (•) Bu nutkun söylenişi 

§U üç bakımdan mühimdir: 
ı - Romanyanın Orta Avrupaya en 

yakın yeri o1an Macar hududunda söy

lenmiş olması. 

2 - Başvekile, Romanya milli mü
'dafaa, deniz ve hava nazırlarının refa
kat etmiş olması, 

3 - Dost ve müttefik devlet Başve

kilin nutkunu, Romanya - Macaris
tan hududunda yapılan yeni tahkimatı 
tefti§ ettikten sonra söylemiş bulun-
mas. 

Tataresku diyor ki: 
- Romanya, hudutlarını tahkim e· 

derek hem kendi emniyetine hizmet et
miş oluyor, hem de sulbü kuvvetlendi
r,:yor. Bir devlet kuvvetli ve iyi silah
lanmış bulununca her tecaviı.ı tema
yülünü kökünden kazımış olur. Zayıf 

ve silahsız olmak i~tihalan tahrik eder. 
Cihanın bugünkü şartlan içinde kuvvet 
sulh ve zayıflık harp demektir. İşte 

lıunun içindir ki Romanya hudutlarını 
müdafaa için yaptığımız kaleler ayn=. 
zamanda sulbü de kuvvetlendirmekte -• 

dir. Memleketimizin daima inkişa'l et
mekte olan kuvvetlerini göze vuran şu 
iırsattan istifade ederek sulh arzumu • 
zu v~ taıi.hin seyri ile mazide biribiri
n!:l karşısına çıkmış olanların biribir • 
teriyle anlaşmaları hakkınıdaki hara -
retli temennilerimiz~ bildirmek isterim. 

(•) Bu n-uh;°ktan iki gün evvel bah.sedildf. 
Fakat bu metin henUz burada ne§redilmlı 
defildir. Biz bugün ilk de!a olarak neoredl. 
yoruz. 

Rosyada: 
Müthiş bir infilak 
ve bir tren kazası 

Fransızca "Le Journal,. ga.ı.etesi bu 
gün gelen nüshasında, Moskovadan 
aldığı şu haberi neşretmektedir: 

Sovyet Rusyada, dün (yani ayın do
kuzunda) iki korkunç kaza olmuştur. 
Kiev de bir barut fabrikasının infilakı 
30 kişinin ölümile neticelenmiş ve Ko
telni§ide Sibirya treni yoldan çık.mı~ 
tır. Parçalanan trenlerin altından 58 
ceset ve 108 yaralı çıkarılmıştır. 

Sovyet Rusya hükumetinin bu hadi· 
1relerden mesul olanları son derece şid 
detle cezalandıracağı beklenmektedir. 

Şimdilik Sovyet Rusya.da, idamlar, 
gitgide artan bir hızla devam etmek
tedir. Yalnız ziraat istasyonu maki
nistleri arasında, Moakovada 5, Meli
topolsk' de 8 Leningrad'da 8, Aıınavir 
de 4, Millerevo da 8, Lcninsk'de 4 kişi 
kurşuna. dizilmiştir. 

Diğer taraftan, Ermenista..• cumhu
riyeti Dahiliye komiseri Mugdussinin 
tevkif edildiği ve Sovyet sivi1 tayyare 
teşkilatr ı,,ef muavini Joffle Sovyet 
inşaat şubeJıi şefi Sapaskinin işten c:ı

karıldıkları haber verilmektedir. 

Bir gazete başmuharrirı 
tevkif edilmiş 

Bugün gelen Sovyetleriıı resmi ga
zetesi Pravda "Pasifik yıldızı., adlı 
büyUk Sovyet gazetesi baı;muharriri 
A. V. Şverin merkezi icra komit~i ka
rarile jşten ve komünist fırkasından 
çıkımldığmı haber vermektedir. 

ş,·cri son hadiseler hakkında yazdı
ğı makalelerde mesela, faşizmin "şim
dilik., Japonyada. kuvvetli olmadığı 
şeklinde cümleler görülmüş ve bu elim 
leler "Eranda .. ve "lzvestiya .. gazete
leri tarafından şiddetle tenkit edilmiş 
ti. Şver bu "şimdilik,, cümlesini kafi 
derecede izah edemediği ic;in. "Troç
kist ve Buharini!lt casuslarla münase
batı olduğu iddia edilmiştir. 1!a~kınd_a 
verilecek karann çok şiddetlı olacagı 
zannedilmektedir. 

1 - ispanyada harp 
Yedi ast tayyaresi düşiirüldü 
vaıanıı, 13 (A,A,) - Milli mUdafaa neza. 

rcU tarııtından ne§redilen bir tebliğe göre 
yukarı. A ragondnkl cumhuriyet kuvvetleri 
uilerln Puntacue ve Paco de Amundakl mev 
zilerlnl l"gal etmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Bu mıntakanın cenubunda Perre:undıt ve 
Cortedarpadakl dUşman mevzileri de l§Cal 
edilmlştlr. 

Tebliğ asilerin §imal cephesinin şark mın. 
takasında o:ıgo ve Parres ,.e ayni cephenin 
cenup mıntakaaında p,.na de Bujen ve Lo. 
mata kadar ilerlediklerini de kaydetmekte. 
dlr. 

Ayı:ıl tebliğe g8re Ara~on crpheııindekl 
havn 'muharebeleri neticesinde yedJ asi av. 
cı tayyaresi dUşUrUlmUştUr. Cumburiyetçile. 
rin yalnız bir tayyaresi dUşmü"tOr. 

Bir şehir tahrip edildi 1 
v3ıanslya lZ (A,A,l - T:.öytcr ajanıımm 

1 
muhabiri bıldirlyor: 

Ovledo clvırmda kAln Cauıgu de Onls §Ch. 

Salnt • Jean • de • Luz, 13 (A,A,) -
Cepheden gelen haberlere göre Aragon cep. 
hE'sindekl Frankocul&r, bUyUk bir hararetle 
ha:ı:ırlık yapmaktadırlar. Franko makamatı 
Susa ile Teruel arasında. mUhlm miktarda 
kuvvet ve malzeme tahşlt etmektedirler. 

Katalonyaya kartı kat'l bir ha.rekete ge. 
ç\lmealne Intlz.ar edilmektedir. 

Hükftmet Barselona 
nakledilecekmiş 

Cerbere 12 (A,A,) - lapanyadan gelen 
malfımata naza.ran İspanya hükfımet mer. 
ke:ı;l yakında Banetona nakled.ilecekUr. 

Bu tedbir neticesinde BıLfvekAJetle en mU. 
him nezaretlerde deği§lkllkler olacağl temin 
edilmektedir . 

2 - Japonyada harp 
Bir General azledildi · 

Şanghay, 13 (A,A,) - General Lllln, emir 
almadan Lotlen cephe1inde geri çekildi:ı 1. 
çln azledllmifUr. General bu hareket hak.. 
kında hüküm verecek olan ukeri bir ko. 
ınl.ııyonun huzuruna çıkacaktır. 

Nankin bombardıman edildi 
Şanghay 12 (A,A,) - Bugün öğleden son. 

ra Japon tayyareleri Nankini 20 dakika ka. 
dar bombardıman etmıııer ve tayyare mey. 
danlle tersaneye bomba atm11lardır. 

Çin haya mUdafaa topları ate§ açmlJlar 
ve Çin avcı tayyareleri Japon tayyarelerine 
hücum ederek bunlardan iki tanesini diltUr. 
mü§lcrdir. 

Çinliler bozulmuşlar 
Pekin 12 (A,A,) - Çin ktıalan Şhl§hlaau. 

ang civarında. bozgun& uğ'ramtflardır. Bu 
kuıı.b8. flmdi Japonların elinde bulunmaktıı... 
dır. Japon tayyareleri Çinlilerin Şhişhlaııu. 

angın HO mil cenubunda klln Şangteı feh. 
rtnln etrafında. lııtihklm inşa ettiklerini gör. 
mOtlerdir. Şangteı ııehrinln Şanııl cepheııin. 
den gelen kıl.'llar ve cenup hududundan gelen 
bir çok fırkalarla dolu olduğu söylenmekte. 
dlr. 

Japonlar Şhi§hla.suangm 20 mll cenubunda 
klln Yuna.ahin ıehrile Şhl§hluuangm ga.r. 
bında kAJn bir maden merkezi olan Talng. 
alngl zaptetUklerlnl bildirmektedir. 

Şiddetli bombardımanlar 
şanghay 12 (A,A,) - Central Neva ajan. 

amm bildirdiğine göre, Japon tayyareleri 
şanghay ile Nankln arumda bulunan Ka. 
,ingi bombardıman ederek bir mülteci kam
pını tanrlp etmiılerdir. Birçok kiıller öl. 
müştUr. 

.ŞimaU Çlnde Japon tayyareleri Çin mUna. 
kale yollarını 'bı>mbardrman ederek Pekin • 
Y&nkeu Olmendl!er hattında klin Kaoyi ve 
Anya~g latuyonlannı hasara uğratmııtır. 

DUn ögleden ıonra bir Japon bava filosu 
Chapel mıntaka.sl\e şimal istasyonunu Jid. 
dctıe bombardıman etıni,tır. 

Dün Japon kuvvetleri YangL~enin memba. 
mda kAln L!uho havalisin"? dört kere asker 
ihraç etmeğe te§ebbUs etm!Jlerııe de her de. 
faaında ağır :ra,>iatıa geri pUskUrtülmlloler. 
dir, 

lngiliz otomobilleri tayyare 
hücumuna uğradı 

Şanghay 12 (A,A.l - Bugün öğleden ııon. 
ta Nanklnden Şanghaya gitmekte olan 1ngl. 
tız scfarethaneslne alt dört otomobU, altı 

tayyarenin t11.&rruzuna uğramı!)trr. 
Bunların Japon ta.yyare.si olduıtu zannedlL 

mektedlr. Tayyareden atılan mermiler, kim. 
ıcye isabet etmemiştir. 
Şanghay 1:? (A,A.) - Japon a.ııkert mah. 

fillcrlnde ııöylendiğine göre İngiliz 1efareU. 
nln Uç otomo1ılllne atf'Ş eden tayyarelerin pi. 
!otları bu obmobillerde bir iMret görmedik. 
!eri için Içltrinde yUksek rlltbell Çin zabit.. 
lert bulunduğunu za.nnetmı,1erdir. 

Çlnde harp 
Japon resmi tebliği 

Tok}"O. 13 (A.A.) - Tebliğ: 

Şimali Çinde Pekin - Hankov şi
mendifer hattında Japon ordusu Scng
tingdeki ikinci Çin müdafaa hatµnı yar
dıktan sonra 12 ilkteşrinde Çantingin 
mütekabilen 40 kilometre cenubunda 
ve 50 kilometre garbinde kain Yuanıhih 
ve Tsing - sing şehirlerini işgal etmiş

tir. 
Dağınık bir halde bulunan Çin kı

talannın kısmı küllisi Hopel ve Şansi 
eyaletleri hududundaki daglann etek· 
terine doğru r).:at etmektedir. 

Japon tayyareleri 12 ilkteşrin saat 

Haber, okuyucuları arurııda bb 

fıkr& mUeabakuı açmııtır. Göndert. 
lecek fıkralarm ktııa ve biç olmaza& 
az ıoıuımıo olmuı ıaznndtr. 

Fıkralar, gönderenlerin imzalan 
y&hut mU!tear adJarile ne;ıredllccelr 
ve her ay o ay içinde çtkacakl&rm 
en iyilerinden be§lne muhtelif ve kıy. 
metı! hediyeler verllecekUr . 

Bize bildiğiniz güzel fıkralan 
gönderiniz. 

Dalga 

~ .... 
f} 

a 
i 
Q, 
g: 

Kazma kılıfı ~ ~ 
Köylünün biri çift sürerken t~ !lı 

ıı·· c· ğın altından bir çizme çıkmı~. ~.V ~ 
mi,, çevirmi§, ne olduğunu anlJYI>' 

tr 
ıuış. ~ ~· 

Köyün kahvesinde sordukla.rı de. b 
~ mcmiş. Yalnız içlerinden birl: ~ ~ 

- Hoca efendiye götürelinı, o e; 
bir adamdır, mutlaka bilir... "3 

~ 
Demiş. I'"· 
Götürmüşler. Hoca efendi çiıı:1, 

eline alarak şöyle bir baktıktan .ş 
gülerek cevap vermiş: 

Dilli Ahmet esrar çekip dalga ge. 
çerdi. Bir gün ziyadecc kaçırır, o daL 
ga. ile karısının esva'oını giyer, başına 
da. kadının hotozunu koyarak sokağa 
çıkar. Berber Azminin dükkanına ge
lir. Aynanın karşısına g~ip kendini o 
halde görünce: 

- Eyvah, kocamdan izinsiz sokağa 
çıkmışım! Herif duyarsa beni öldU. 
rür? ... diye koşup evine gitmi~. 

lsmail Emrullah 

- Behey cahil herifler! sunll,. 
miyece!t ne var? Kazma kılıfı. dt 

Sedad NrJM-f(ı 
Tanrı kavuşturf~ 

Gelin: l 
- Ah anneciğim çok üzüldiltıl• ı..ı rı: 

yınpederim ölmüş ha? 1 •• 

De{lişt:irmiş ama 
Bir zamanlar bir kimsenin ismi E. 

§ekmi§. Kansı efendisinin isminin E. 
şek olmasını istememi§ ve değiştir. 
miş. Efendisi de ismini değiştirmiş. 
Bunu karısına. söyleyince, sormuı: 

- Yeni ismin ne': 
- Sıpa ..• 
Deyince, karısı: 
- Yann olacağın gene. eşektir . ce. 

vabını vermiş. 
t sm.ail Koı;ka.pan 

Keçi gönderirdi 
Abdürrahman pş. adliye nazırı olun 

ca, $elanik valisi Hasan Fehmi pş, 
tebrik için 1stanbulda akrabasından 
bir genci göndermiş. 

Abdürrahma.n pş. böyle bir genç .a. 
· damın gönderilmesini tahkir addede • 

rek: 
- Hasan Fehmi pş. bu kadar ar. 

kadaş kıtlığına. mı uğramış ki, nez.. 
dime gönderecek sakallı bir adam b~ 
lamamış? 

Deyince ı.eki genç: 
- Sakalın nezdi alinizde bu kadar 

itibarda olduğunu bilseydi, her halde 
cins bir Malta. keçisi gönderirdi: .. ce. 

vabını verir. 
Pcrtcımiyal lisesi lsma.il 
Nedir? 

Hazırcevaplardan birine sormuşlar: 
d. 7 

- Kocaya. varan bir kadın ne ır . 
- Sahibine vasıl olmuş bir mektup. 
Henüz kocaya varmamış bir kız? 
- Yazılmış, fakat sahibine gönde. 

rilmemi!J mektup. 
_ Kocaya varmadan ihtiyarlamış 

kadın? 
- Postahanede unutulup kalmış 

postrestant mektup. 
Cevaplarını verir. 

Şchrcnıi>ıi, Hakkı 

16 da Nankin civarındaki tayyare mey
daniyle askeri tersaneyi bombardıman 
etmiılerdir. 10 kadar Çin tayaresi Ja
pon taarruzuna mukabele etmiı ve vu· 
ku bulan muharebede bunlardan altı 
tanesi imha edilmiştir. 
Çin ordusu yaman harbediyor 

Changhay, 13 (A.A.) - Havas a
jansı muhabirinden: 

Japon ordusu namına söz söyleme-

ğe ulahiyettar bir zat, Japon kıtaatımn 
9-10 ilkteırin gecesi Changbay cephe

sinde taarruzda bulunmamı' olduğunu l 
beyan etmiştir. Maamafih dün bu zat, 

Lotien ve Liouhangda §iddetli muhare

beler vukua gelmit olduğunu haber 

Kaymvalide: ~ ~ 
- Sorma yavrum, sorma. edi ., 

Ben ~u hasrete nasıl dayanacıı~ l 
Gehn: çı, 
- Cenabıhak büyüktür, üzültıle ~ 

neciğim. Yakın zamanda ka,•uşef-
in!}allah. 

Kont Çiano, 
ltalya Hariciye Ns.ı1 

bu ayın ortasıod' 
gelecek (f 

Haber verildiğine göre, ltalya haricl• 
zırınm .Ankarayı ziyareti - tarihinde 
ğ'itıiklik yapı\mı§tır. Bu değlılldiV 
lkinclteşrinln UçUnde geleceği bildlril~~ 
Ciano, llktf'_şrlnin on be§lne doğru ııı 
timlze gelecektir. _../ 

ltalya 
20 tahtelbablt 

yapıyor . 
Londra 12 - İtalya hükumetı f. 

eylU!denberi 20 yeni uı:ıtt 
hir inşasına ba.şlamıştır. GeleeVll' 
mevsiminde inşaatı nihayet b~ 
olan bu ta.htelba.hirlerle !taıy~n ~ 
ta.htelba.hirden müteşekkil bır 

bulunacaktır. _.....~ 

Fransa - YoJ[osla~~· 
Dostluk muahedesini btl 

sene uzattılar •d 
. Pariı, 13 (A.A.) - Fransa-.., 

lavya dostluk muahedesiyle tah~~ 
uzla~ma mukavelcai be§ sene ıni! 
tecdit edilmi~tir. ..J. 
Nafıa Vekil' 

·ı~ 
Çine'de yapılacak bar8l .j( 

sondaj işlerini gözden ge( 
Aydın 12 (A.A.) - Atatürki1P11 

kaÜndeki Vekiller Heyetile ~ 
mane,Talan takip etmekte b 14 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya. btl; 
Aydına geldi. Ali Çetinkays. "ç 
ve belediyeyi ziyaret ettikter. ' 
otomobillerile Çine istikametiı.1~ 
rek Çine çayında yapılacak ~ 

sondaj jşlerini ya.kmda.n gördil &ı 
da hazır bulun9.1}, su işleri hc)re tf 
rektifler verdi. Öğleden so~ ~ 
dan Aydına. avdet eden Ali çe J 
Atatürke milli.ki olmak uzerc t / 
~rmencik istasyonuna. ha:Jce J 
tır. • _../' 

vermiştir. l 
Kendisine evvelki beyanatı hatırlatı-

lan bu zat, kıtaatın devriye gezmekle ik 
tifa etmiı olduklarını söylemiştir. ı 

Bu sükut ile geçiştirmeler, Japon 
taarruzunun çok Jidedtli bir mukaveme
te maruz kalmakta olduğuna delalet et
mektedir. Filhakika birk.aç gündenbe
ri Liouhangda muharebe, son derece 
Jİddetle devam etmektedir. Ordu na· 
mına söz söylemcğe salahiyettar zatın 

taarruz yapılmadığı ve hatlarda deği
Jiklik vuku,ı gelmemiı olduğu suretin
deki ifadesi. Çinlilerin mühim bir mu· 
vaffakıyet elde etmi~ ve Japon kuvvet• 
lerini ünülharekelerine dönmeğe icbar 
eylemit olduklarını teyit eder gibi ıö
rünmektedir .• 
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tn1 bağı 
leaıı 1Y&ra.k beni düşm:uılarınıza 
~ e~ek demektir. 
_ Ylne vaadetti: 

edece yerak etmeyiniz, si.ti mUdafaa 
De gıın. 
....., ~al korkarak ilave etti: 
So akat. .. 
~:nu tarnamııya.madı. Pardayan 
~alı ne düşündüğünü anlamıştı. 
~eşre~'Y~ar da onun düşUncesini 
~ın 1erdı, Kiiçük Luink. Parda • 
derece ~l'Zusu_nu Yerine getirmeye son 
karş1 bU e~eaı :ardı. Çünkü şövalyeye 
di. Hay ~k bır emniyet beslemektey. 
ediyord a nı onun dirayetine emanet 
için de ~·. Va.lveri kurtarmak kendisi 
8evgısı %1 idi. Zaten Valvere karşı bir 
?'Jndan b~:ardı. Konçininin adamla • 
ballkr'dan ını tahkir etmesi mareşal 
llıl~tl Evetnefret eden kra!ı sevindir. 
8llıa indiril~ Kraı Rospinyakın arka. 
ği ada.ına indi ~k~enin bu sinirlendi. 
Yor, bundan d ~Inuş olduğunu göril • 
ita bakılacak ~ ayı l!evin.iyordu. Aslı. 
dtrrn.ak değ'J 0 

uraa Valv~ri cczalan-
h}l 1 • onu ınük e istiyordu. 0 A!atıandırmayı 
den Yap"_ halde bu isteğini ne. 
drr ""UJIYOrdu? ş 
l{ ki, on Uçüncu· L u sebepten dolayı 
~:.arsız, zayıf tabiu dah_:ı çocuktu. 
\• klın bu hal hUt~ı b!l' insandı. 
Y~ ettı. BüyijdUk hayatınca de. 
~Un elinde pek ten sonr~ da Rişli_ 
bU ~k ohnu§tu. ;z scs.ı çıkan bir 0 • 

g. d1 ığı için 1\ • raı kendi tabiatını 
ı.r !31llek • onçıni ile ·: 

lstez. Is tedbirsizliğin mcnakaşaya 
rn leınez İesliJn et ~e bulunursa, 

1 
~lıtı n.: 

1 
ınıye mecbur o. 

• ntn d --..arn i har k 
laca. e Yardımı ile :O etlen ve anne. 
.... lU~ını bildig-

1
· • • nunda Valveri 

.. ~r gl ıçın rn·· 
l{onı;bı! r113emiyordu Z Uca.ieleye bir 

haklıydı da . V aten bu . işte 
. alver kaba hare . 

ket etliği için ceza.lanacaktt. Parda. 
yan bir bakı§ta küçük kralın düşün.. 
vesini ve \'aziyetini anladı. Kendi ken 
dine dedi ki: 

- Seni ne düşündürüyor, anlıyo • 
rum. Omuzlarmfüın yükü kaldırayım, 
benim omuzlarım daha kuvvetlidir. 

Biraz düşündü ve sonra yüksek ses.. 
le krala dedi ki: 

_Kral namına. mösyö Dankr'a 
cevap vermekliğim için müsaade bu • 
yurur musunuz? 

Kral memnun olmuştu. Derhal: 
_ Öyle oJsun, siz cevab veriniz • 

dedi • Şövalye belli olmıyacak kadar 
hafif bir gülümsemeden ~nra: 

_ şu halde kral namına soz söyJi. 
yeccğim, yani kral sözümü cerhederEe 
kendi sözünü cerhetmiş sayılacaktır. 

- Emin olunuz, ne söylerseniz söy. 
leyiniz. Kabul ve tasdik edeceğim. 

Kral bu &özleri o kadar samimiyetle 
söylemişti ki, sözünden hiçbir vakit 
dönmiyeceği anlaşılıyordu Konçininin 
kuvvetinden daha fazla kuvvete sa • 
bip birisinin himayesine girince kü -: 
çülc Lui de cesaretlenmişti. Fardayan 
sevinçle güldü. Tam bu sırada kralın 
etrafını saran 'halkanın bir tarafın • 
dan Konçini, diğer tarafın:i:m da Val. 
ver girmişlerdi. Deli~anlı kendini mü. 
dafaa için söz söylemeye hazırlanıyor. 
du. Kral müsaade etmed~n karşısı~ 
da söz söyJemek ise kabahatin şiddet. 
lcndirilmc.si demekti. I,'ard:lyan Val • 
verin düşüncesini anlamıştı .. De~.ik~n -
hya öyle bir bakış baktı kı, soylıyc. 
-eği sözler dudaklarında dondu kaldı. 
Konçini ise söze ba~lamıştı. Az kal. 
sın Valverin yapacağı :'latayı Mareşal 
Dankr yapmıştı. Halbuki Konçini mc. 
rasimc son derece meraklı bir adam • 
dı. Fakat hiddetinden rengi uçmu§, 

, 

, 

Kralın nedimleri tarafından söyle • 
nen bütün bu sözler, alçak bir sesle 
~yleniyordu. Her kelime Konçini ve 
adamlarına kanır birer hançer darbe. 

Bi gibiydi. Bunları söyliyenler kralın da 
kendileriyle beraber olduğunu ümit 
ediyorlardı. Evet, eğer kral başka tür 
fü düşünmüş olsaydı, saray muhafızı. 
nı derhal yanma. çağırır ve ona vere. 
ccği emirle her iki kavgacıyı da zin. 
dana gönderirdi. Böyle bir kepazelik 
kral sarayında şimdiye kadar görül. 
memişti. !ki kavgacı da hapse atılın. 
ca, kral önünde kavga etmenin ne de. 
mek olduğunu düır;üncceklcri kadar 
uzun bir zaman içerde kalacakları 
da muhakkaktı. Halbuki kral hiçbir 
harekette bulunmamıştı. Hiçbir şey 
söylemedi, bu vaziyetten adeta hoşlan 
dı. Bunun sebebi ise tecavüz-? uğrıya
nın sevmediği Konçininin adamı ol _ 
ması ve gördüğü hakaretin rnareşala 
taalluk eylememcsiydi. Konçininin 
dostları olsun, dUşmanları olsun her. 
kes bunu anlamıştı. Maamafih bu çıl
gın çocuğun hareketlerini tasvib e • 
der gibi görünen kral, adamlanndan 
birine dönerek: 

- Şurası muhakkak ki, bu delikan. 
lının bu hareketi kendisine çok paha. 
lıya mal olacaktır. 

Mösyö Dankr, §Üphesiz ki, saray na. 
zırı sıfatiyle biraz sonra kabahatlinin 
şiddetle cezalandırılmasını istiyecek • 
tir. Kont dö Valvcr, ciddi bir asilzade 
olduğundan buna müteessifim Fakat 
anlaşılan saray usulünü bilmiyor, bi. 
naenaleyh mareşalm istiyeceği cezayı 
vcrmiye mecburum. 

Pardayan bu sözleri duymuştu. Kra 
la yaklaştı ve dedi ki: 

- Size şunu haber vereyim ki, Mös. , 
yö Dankr'ı memnun etmek için Mösyö 

j 
o 

I 
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dö Valveri cezalandırırsanız sağ ko _ 
lumu ke.cımiıı bulunursunuz. Ve eğer 
bir kolumu keser de beni çolak yapar. 
sanız, sizi nasıl müdafaa edebilirim?. 
Eğer kendi mildafaanızı kcndıniz mali 
vedecekseniz o zaman i!J değişir. 

- Ha, öyleyse iş değişir. Fakat 
möşyö Dankr şiddetle itiraz edecek vo 
bağıracaktır. 

Pardayan lakayt cevab verdi: 
- Adam siz de ... Bağırır, bağırır vo 

yorulunca susar ... 
Salonda herkes mücadeleyi seyrcdi. ; 

yordu. Fakat pek uzun sürmedi, yukar 
da söylediğimiz münakaşa devam e • 
derken nihayet buldu. 

Kavgaya hiç kimsenin karışmama. 
sına. gelince, bu da kralın ses çıkar .. 
mamasından, Valverin yaptığını aşağı 
yukarı kabul c-tmesinden ileri geli • 
yordu. Herkes, hatta Konçini bile bir 
hp.rekette bulunmamışlardı. 

Rospinyak, Valverin kerpeten gibi 
e1inden kurtulamıyacağını görünce 
sessiz durdu. Yüzü morannış, gözle. 
ri kan çan.ağına dönmüş olduğu halde 
dedi ki: 

- Allah belanızı versin. Siz kaçır. 
dınız mı yahu? Beni bıraksanıza, bu. 
rada kavga edilmez, burası kral sa .. 
rayıdır. Eğer muhakkak çatışmak is. 
tiyorsanız, başka bir giln, başka bir 
yerde karşılnşmz elbette... O zaman 
görüşürüz, §imdi beni bırakınız. 

Bu sözleri kekeliyerek söylUyordu. 
Kudretsizliğin hırnı kendisini deli et. 
mekteydi. Düşünceden ziyade his te. 
siriyle sesini alçaltıyor, rica ettiği. 

nin etraftan duyulmamasına gayret 
ediyordu. Etraftakiler onun Valverin 
elinden kurtu1amıyacağmı anlamı§ • 
lardr. Herkesçe tanılmıY.an bu asilza.. 
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denin f evkallde kuvvetli olduğu ko -
layca belli oluyordu. Valver hiçbir 
eeye aldıne etmeden, en sağır insan
larm duyabileceği bir sesle dedi ki: 

- He.yır Rospinyak. Seni koyuver
miyeoeğim. Daha. doğrusu llyık oldu. 
fun cezayı verdikten aonra salvere -
ceğim. Ben sana. ne demiştim? Nerede 
raslnrsam arkana. bir tekme vurmı _ 
yacak mıydım? Ben her zaman vaadi. 
ml yerine getiririm. 
Valver iki eliyle onu omuzlarından 
tutarak: 

- Dön baron! ... 
Diye bağırdı. 

Rospinyak, dönmek zahmetini çek. 
medi, çilnkU Valver bunlan aöylerken 
bir taraftan da baronu bir tüy gibi 
kaldırarak çevirmişti, Arkuını kendi. 
aine doğru çevirdikten sonra onu ya. 
kasından ya.kaladı ve: 

- Yürü ... 
Emrini kat'i bir üadeyle verdi. 
Rospinyak rezil olm~tu. Ağzı kö. 

pUrdü, mukavemet etmek istedi, fa. 
ka.t ne mUmkUn. Valver kendisini ka. 
pının önüne kadar sürükledi, zaten 
arada. dört beş adımlık mesafe vardı. 
Rapının önline gelince yere bıraktı. 
Bir saniye durdu. Kapıyı açtı, aonra 
iki eliyle baronu tuttuğu halde bir a. 
dım geriledi. Rospinyak bir şey ya. 
pamıyo:-, Valvcre karşı duramıyor. 

dıı. Onun önünde adeta bir oyuncak 
olmuftı1. Valver bu vaziyeti alınca: 

- T!ophı. baron... • 
Diye bağırar:ı.k Rospiny::ı.k'ın arka. 

aın:ı mUthiı bir tekme indirdi. Güzel 
ft yakışıklı bir genç olan baron RO!. 
pinya.k, yediği tekmenin elddctinden 

aanıan dolu bir çuval gibi nçık kapı. 
dan dıpn fırladı. Salonda vücudun 
cttıemesinden çıkan se~le kanşrk bir 

inilti duyuldu. Baron merdiven b&§ı.. 
n& kadar yuva.rla.nmııtı. Bir dah& gö. 
zilkmedl. 

Valver, bu yaptıklarmt klfi (Ör • 

memlotf. Ka.pıy& yaklaşarak dııan 
bağırdı: 

- Bir daha oldufu.m yere ayak ba.. 
aayım deme ... Yoku., ayni muameleyi 
ile kartıl&§ınmı. 

Cevap bekliyormuı gibi bir an dur .. 
du. Ta.bildir ki, Rospinya.k cevap ver. 
medi. Hattl Valverin bu .allerini i. 
titmemiıti bile. Acıdan ve uta.ncmdan 
be.yılıp kalmııtı. Delikanlı ceva.p ala. 
mayınca kapıyı kapadı, hiçbir eey ol .. 
mamıı gibi etrafına be.kmdJ. Sanki, 
kabaca hareketinin etrafındakilerde 
ne tesir yapmıe olduğunu görmek iL 
ti yordu. 

xxxxxı 
PARDAY AN TEKRAR MO'DAHALE 

EDİYOR 
Vaziyet fena idi. Kral ıuınıue du. 

ruyor, salondakiler de onu taklid edi. 
yorlardt. Bu parlak cemiyetin ıık el. 
biaell uil ıinyorlan, elmularla ıüs. 
lenmio kadınlan birer heykel gibiy. 
diler. Kral eıkıntısmı, Konçinf ile ola. 
cak m.ünaka.şadan nekadar korktuğu. 
nu göstermemeye çah§ıyordu. Herkes 
neticenin ne olacağını beklerken yal. 
nız Pardayanın dudaklarmda hafif 
bir tebeseüm belirmşt. Gazlerinden 
alaycı bir alev saçılıyordu. Valver 
bunları gördU, fakat umuml bir hare. 
ketsizlik tUylerinl Urpertti. Bu don. 
mu§ yüzlerde. kendisini azarhyıuı bir 
hal görmekteydi. 

Rospinyakı gördüğü zamanki deli. 
liği geçmişti . Yaptığının çok fena ol. 

duğunu anladı. Pi~an olmuftu, için. 
den homurdanıyordu. 

- Hay Allah bellmı versin ben de. 
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li miyim, neyim? Ne akılla bu iei yap. 
tmı, Luvr aaraymm ortumda, kralm, 
kraliçenin velhasıl bUtün sa.ray ha.lkt. 
nın önünrl.e böyle delice ha.reket olur 
mu? Beni zincirlerle bağla.yıp tımar. 1 
ha.neye göndermeli! Acaba. hakikaten 
çıldırdım mı? 

Ketki b&§tın& bin tUrlil bell gelley. 
di de bu işi yapmasaydım. Burada böy 
le kabadayılık ta.sl&m,.ıt hiç olur mu? 
Kuvvetli olduğumu krala ve onun ya., 
nındakilere gösterdim de ne oldu ııan
ki. Şimdi ~n tehlikeye düştüm. De. 
rimi diri diri yür.aeler yeri var. Şimdi 
beni terbiyesiz, rezil bir herit ıanne. 
decekler. Benim gibi uil bir aileye 
mensup bir genç, bir Val\'er böyle bir 
harekette bulunur mu? Ne de fena ta. 
biatım var. 

Valverin pitmanhğı ha\cikfydi. Fa • 
kat maale.!ef çok geç ka.lmııtı. Kendi. 
si de bunu anladığı için, i~inden IÖY
le dUoündü: 

- Artık ne olursa olllun kabul et. 
meliyim. LAzımsa kafa.mı keaainler. 
Fakat kaba bir herif zannetmesinler. 
Herhalde kralla konUJmalı, ona mese. 
leyi anlatmalı, özür dilemflliyim. 

Valver istemiş olsaydı, kimse tara. 
fında.n çevrilmezdi. Fakat o bunu dil. 
şünmedl bile. Halbuki kafasını kur .. 
tarmak için en dofru hareket de bu 
olacaktı. 

' 

geçtiği yoldan herkes bir vebalıdan 
uzaklaşırmış gibi uza.kl11şıyorlardı. 

Kralın bu işte ne karar vereceği hak .. 
kmda henüz hic; kimııede bir fikir yok .. 
tu. Valverin yürilmesi bu heykellere 
sanki can verdi. Ei".·ell Mari dö :Me .. 
diçinin ~i duyuldu, etrafmda.kiler .. 
den birine cevab verdiği muhakkaktı. 
Diyordu ki: 

- Bu adam muhakkak ki bir asil
zade değildir. En ldi tabakadan kaba. 
bir herif olacak. ökUı kadnr kuvveti 
var. Bu kuvvetini iyi kuUanamıyor. 

Bir vahşi gibi hareket ediyor. Bu kül
hanbeyinin nasıl olup da buraya gir .. 
diğini sonradan tahkik etmek l!zıın .. 
dır. Şimdi mademki krala yaklaşıyor. 
llzrmgeldiği gibi ceza gön>ccği mu .. 
h?..!tkaktrr. Bu ceza hem de öyle olma.. 
lı ki. bir daha kral sarayına bir ı;er .. 
serinin girerek e§kıya yatağındaym1Ş 
gibl hareket etmesine imkan bırakıl .. 
mamalıdır. 

Kraliçe bu sözleri söylerken heJll 
oğluna dönmilı, hem de epey yUkee1' 
sesle söylemiıti. Valver de dahil ol ' 
mak Uzere herkes duymuştu. Konçinl 
yerinde kımı1danıı.rak lm:.liçeye bit 
teyler anlatıyor, Mariya da ba§ıyla 
tasdik ediyordu. Leonora. kocasını rnU 
daf aa etmekteydi. Kralın evvele" 
korktuğu gibl bldise gittlk~e bUyii" 
yor, fena bir netice verei!l?ği muh~lV 

Gençti, seviyordu, seviliyordu Ha. kak surette görUlUyordu. FaUBta ise 
yata kıymet vçrmesi li.zmıgelmez miy 
di? Fakat kaçmayı bir an bile düşün. her zamanki gibi bir köEPye çekilınift 
medi. Kafa!mda tek eey, kendisinin olanlan seyrediyordu. Pardayan ca.nı 
terbiyesiz ve kaba. bir adam olmadığı. ınkıldtğl görUlen krala yavaşça dedi 
nı göstermekti. Bu arzu içinde o ka • ki: 
dar §iddetliydl ki, hayatının tehlikede - Mösyö Dankr, ~iddetli bir ~ 
olduğunu bile unutmuftu. Zihni meş.. vermenizi iatiyectktir ht.§metrr.eai'· 
gul olduğu halde kralla Pardayanm l Şunu unutmayın!% ki, mösyö dö 'V'~ 
bulunduğu tara.fa doğru ilerledi. Onun ı veri teslim etmek, ellerimi, ayakls.tı" 
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e~lencelerinizde neşelenmek· için 
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IstiklAI Lisesi 
• • Direktörlüğünden 

1 - lllc, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız \'e erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
:- Son sınıfhrda nehari talebe için yer kalmamııtır. 
... ~. latiyenlere mektebin kayıt eartlarmı bildiren tarüname parasız gönderilir. 

:"'l"ea: Şehzacıebaıı polis karakolu arkası. Telefon: 22534. •••••••••••••I 
~ ~~~~~~~~~~ . ~---~~~~--------------~---~--------------~ 

------=----------=-----------~~ lstanb ____________ _.__ 

• ldare Uı . u 1 Telefon DlrektUrlUğtlnden : 
&paıı tart' liyacı .için 25().. k k"' ·· ·· 

k1.t telllj Usutile eq·ıtın 350 ton marinlave ile 37 ton yerli ko omu~ 
tııUıj:· .• na.t 1{9

1
25 ıt eye konulmuştur. Muhammen bedel ~~ ve muva -

~ arıutuınliz radrr. :Eksiltmesi 18/10/937 paı.a.rtesi gunu saat 15 de 
'1' IU'tııa.rr. ı hleı-ke ı kt 
~ .e ~ı· her g"' ı biııaamdaki alım satım komisyonunda yapı aca ır. 
itJ,.,.~t lll&kbua .. un Levazrnı dairemizde gönı .. lebilir İstekliler muvakkat te-

. ~rna .. eya b:uık.a · · --· · · 
tih .... mecbur buıund lU~ktubu ileberaber 2490 sayılı ka~un m~cıbınce 
nlıhıttnı:38{3 lllNJ tı\lah uktan evrak ve Vesaikle resmi gazetenın 1/7/937 ~a-
l~ • 1r "-lkaaı v~ ~ ~ında mUnt.qir ta.limatname daireainde alınm~~ müte 

edaJ. :nı~ ~ nıelmıbunu muhtevi kapalı zarflarını 0 gun saat 
--~ tıeVdi etmelidirler. (6629) 

- Birinci sınıf Operatör -
Dr. CAFER TAYYAR 

1 Umum! ceITaht v" sinir, di.m&f 
cerrahisi mütehassısı 

Parla Tıp F akülteai 5. :Aaist•m 
Erkek kadm ameliyatlan, dimağ 

1 

estetik • ''Yüz. meme, karm bu· 
ruşukluklan,, Nisaiye ve doğum 

mUtehaisısı i 

1 

Muayene: Sabahları MI' , ı g e D 
8 den 10 & kadar b il U 

öğleden sonra UcreWdir 

BeYoğlu, Parm&kkapı, Rumeli Ban 1 
- No. ı Telefon: 44086 

- TiFOBiL -
Dr. ihsan Sami 

Tifo ve paratifo butabklanaı tutul 
mımık için ağızdan alınan tifo hap
landır. Hiç rahatsızlık Yermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Xr. 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kunııtur. 

Bilumum tahlilit. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karşısında İzzet 
Bey hanı. 

'RtJl-IW IW AA 

_ Opratör UroloQ 
Dokt:or 

Süreyya At:amaı 
Beyoğlu tstiklil caddesi Parmıkkapı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 

kattaki 

g Muayene hanesinde haatalanm her· ft 
ii gUn saat 16-20 arasmda kabul fi 
:: d -:: e er. il .. = 
ll:a:::m:ı::w::ı:::ı:::::::m:mauaauaw::::::B 

auz hekimi 

Dr.Muıat RamiAgdın 
Muayenehanesini Taksim.Talimane 
Tarla başı Cad. URFA Apt. nma 

1 
nakletmi§lir. Tel: 41553 

Pazardan maada hergün: Oğleden 
•onra saat ikiden altıya kadar 

11 
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Erkekıeı· • ıezdinde 

nasıl 
Muvaffak oldum ? • 
Güzelliğim asri zamanın 

bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen ya 
n ölmüt bir halde 
i.di. Buruımuı, sol· 
muı ve ihtiyarla • 
mııtı. Maamafih 
karakterinı henüz 
gençti. Dansı se· 
viyordum, fakat 
biç kimse beni dan 
sa davet etmiyor· 
du. Bugünün er. 
kekleri, gençliği 
anyorlar. 

Nihayet bir cilt mütehassısı 
ile istiıare ettitn. Dedi ki: Cildi. 
min "Biocel.,i cildi terU tue tu· 
tan kıymetli cevheri • ızalmıı • 
tır. Fen, son zamanlarda "'Bio. 
cel,,i genç hayvanlardı gizlen. 

1 
miı cilt hüceyrelerlniden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol· 
muıtur. Tıpla cildinizin ''Biocel,, 

i gibidir •• Bu cevher; tinıdi cil
din.izi beslemek ve gençltjtirmek 
için matlup nisbet daireairıdc To 

' kalon kreminin terkibirıdc mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrilbe ettim ve resim!erde gö· 
rüldüğü gibi memnunlyetbahı 
neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatiıin çeliği cezbettiği gibi 

cilde son derece yapışma hassa
. •mı veren husust ve liıymetli 
maddeleri ihtiva eden yeni ve 
ıayet ince bir pudra JCullandım. 
Hemen hemen gayrimer'i olup 
sudan, yağmurdan ve tagayyü. 
ratı havaiyeden kat'iyyen müte· 
essir olmadığı için banyonuzu a· 
hrken veya ııcalc bir salonda 
dansederkcn terleseniz bile yü. 
zünüzde sabit kalır. Bu yeni 
pudranın p.yanı hayr.ct ve ori· 
jinal renlderi vardır. Bu cazip 
keti! pek büyük ve maır fedakar
lıklarla Tokalon müessesesi ta.. 
rafınldan temin e'dilmlıtir. Ye 
Tokalon pudrasına kanıti"nlmrı· 
tır. Her yerde Tokalon krem ve 
pudrasını araymı.c. 

' Binlerce Tcııkaloa müıterisindeıı müessesemize mektup 
yuanlarm müphedeleri. kendilljinden gelen ve 'k:;. 
metli delillerdir: 

( Krem ve pudralarııuzı kullaıumk ıuretile yüzümü. 
zün düz ve pürüztüz hale plclilini &'Ördüm. Bu hal ar 
kadaı1anmın bile nazarı dikkatini celbet ti.) 

M. F. S. M. Buna 

(TokaJon kreminin yüzdeki kabarcıklar için sok isti
fadesini ıönHhn. Bu krem,... eıalz pudralarnus sayesin
de dGz&iin ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. • .Fatsa 

Mektupların aıı1lan doıyalaronızda saklıdır. 

Yapı tşlerl IUlnı 

Nafıa Vekaletinden : 
ı- Eksiltmeye konulan iı: isteklilerin vesikaları noksan tevdi etmiş olmaları 
haseb:.yle 27-9-937 tarihinde ihalesi mümkün olmayan Ankarada Mahmut pa· 
şa bedestanının tamir ve takviye inşaatıdır. 

Keşif bedeli 55.803 lira 7 5 kuruştur. 

2 - Eksiltme 22-10-937 cuma gür.Ü saat 15 te Nafıa Vck;lcti yapı işleri 
umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapı-
lacaktır. 

3 - Eksiltme p.rtnamesi ve buna mütcferıi. evrak 280 kuruş bedel muka· 
bi!inde yapı itleri umum müdürlüğünden alınabi1ir. 

4 - Ekıiltmeye ıirebilmek için isteklıleıin 4040 lira 20 kuruşluk muvakkat 
teminat venneleri ve bizzat diplomalı yüksek mimar veya yüksek mühen!:ii.e 
olmaları ve Nafıa Vekaletinden alınmış yapı_ müteahhitliği veo;ikası ibraz 
etmeleri. 

5 - tıin hususiyetine binaen • isteklilerin, bu iti yapabilecek derecede vu· 
kuf ve ihtisası haiz oldukları hakkında Maari( Vekaleti Antikiteler ve Müzeler 
Müdürlüğünden alınmış ayn bir vesikagöstermeleri l!zımdır. 

6 - fsteklilerin teklif mektuplannr ikinci maddede yazılı satten bir aaat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermcieri muktcı.=dir. 
Postada olacak g~ikmeler kabul edilmez. (3729) (6801) 
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Bütün Istanbul Halkını Davet Ediyor! •• 
u K · e e Kaza dır ıQı 

( 200,000 ve 40,000 ve 25,000 ve t5,000) 
Liralık dört büyük ikramiyenin blletlerinl kendi 

gözlerinizle camekanında görünüz. 

Tek K llu CEMAL Gişesi 
. 

Dört bügük ikram(lJe ve mekl gine rek r rı 
rekorunu k rdı. 

1 - Adresinin gizli tutulmasını emreden Sayın müşterimiz Bayan Pakize 24411 
numaralı biletle 200,000 lira · ... 

2 - Galatada Senbenua Fransız mektebinde öğretmen Sayın müşteri Bayan 
Ferhunde 26694 numaralı biletle 40,0QO lira 

3 - Kadıköy Halaltı 17 /19 numarada aşçı Bay Hamit 21417 numaralı biletle 
15,000 lira kazandılar. 

Dikkat! Birinci keşidede başladığınız bilete sonuna kadar inat edercesine devanı 
• 

etmeli orta yerde almaktan vazgeçmek hiç doğru de~ildir. 

bir misa i: . 
·4 - Fatihte Reisülhattatin Bay Kamil birinci keşidede aldığı 3482 numaralı' 

bileti dördüncü keşideye kadar aldı. Sonr~ . almaktan vazgeçti r 25000 
lira kaybetti. 

Muntazam ve seri 
gönderilir 

Adrese çoK iK T! 

ISTANBUL Eminönü No. 57 Tek Kollu Cemal 
• 

Gişesi sahibi 

TELEFON : 24093 


