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.YAZiVET 

~~ünyada harp patlarsa 
>~ dü .. cnı!ek"tte herkes mütemadi Hadiseler harbi mi yaklaştırıyor, Amerikanın kabuğundan çıkması va 

.. ~unuyor: yoksa bütün bugUrültü patırtı içinde dilnya i3lerine müdahalesini cihanda 
'-......_ b olacaı< mı?,, dünya salim bir yola çıkabilecek mi? sulh il korumak fstiyen kuvvetlerin 

· --::::--_ çoğalması suretinde telakki ediliyor. 

ıı i d t k Amerika. "sulhU bozaına.7.Smız!" dedi-a a y a aş l n ği gün sulbü bozmak temayülünil göS-

lı. 
terenlerin sindikleri söyleniyor. Aca-

a k ti 1 ba hakikat nerededir? Amerikanın 

161 .. " re e er o u yor sahneye çıkması sulhU mU sağlamla -

# 

Flltstlnde yapılan bu suikastta 

Kurbanların 
adedi yüksektir 

Tren yoluna lağım kazıp bombalar koyan 

Suikastçılar 
yakalanamadı 
Bu hadise üzerine Kudüste 

örfi idare ilan edildi 
Kudüs ıs (A.A.). - Dün akşam Fi-ı 

listin'de pek vahim neticeler doğuran 
bi.r ıuikaat yapılnuıtır. Meçhul ıahıs-

lar Lydda - Raseles şimend\fer hattin
da bir treni berhava etmişlerdir. Facia 

W- Devamı 8 inclde 

Büyük ge<;it 
• 

resmı bugün ... 
Manevraların dUn yapılan tenkidi 

ordumuzun fevkalAde muvaffak olduğu 
neticesi ol " vermiştir 

Aydın, ıs (Hususi) - Garbi Analdo- ı tır. Ge~it resmine iştirak edecek olan 
tu manevralan bitmiştir. Büyük geeft kıtalar dündcnberi bulundukları yer-
rcsmi bugün Germencikte yapılacak- ~Devamı s incide 

""IC,..., tacak, yoksa harbi mi kolaylaştırıp 

~"'-lu~rrun Tflrk vapur acentesinin levhası ~~aa:ı::ı;r her gUn, her aanlye 
~tlı 1ıatıe 8 sıvandı, A otak ya ha Ik ev 1 taşlandı eekmerını değigtiriyor. ~nevredeıı ~ Sabiha Gökçenin 

·Tp;ab~st·;ki"·· kahramaııJığına 
~ 'Yve~lere göre Antakyada halkevl r ka.dar bu uııut carl olduğu halde aon gUnler. 
heci"' rllUeı-ı &'ece ta~lanmı§tır. Halk po. de Antakya nUtua l§lerl dairesi mU§kllAt göe 
.,_~kllıtuıtın~r. Sancak delegesi Use. termekte ve bu fakrUhal mazbatalarmı kabul 
~~ lda çı dağıt.pıl§tır. etmemektedir. Bu yüzden blnlerce fakir 
~l'a rzınh~ "TUrk SözU,, gazetesinin TUrk nUtuııa kayıt olamamaktadır. 

•• ...... tı \'trıY:r~rı aon Mdıseıcr hakkında vu lskenderundaki hadise 
~e l:latıı,y tn~ha tskcnderundald Türk Deniz acentuı bl. 
~ .,,. '?ta.sıra batının yaklaşması dola. nasındaki kapının Ustündeki lehva dün gece 
Ilı..'.. qlı 1 rna:nda bUyUt ~-• ~l llaltyetı.n t uı.r faaliyet var. meçhQI eller tara!mdan çamurla sn·anmıştır. 
~ tıı t~kJı bnştıcasını nUtusa kayıt Ertesi sabah anlaşılan vazıyet tızerlne TUrk 
tıı... bu bllau"tactınektedlr. Fakat nU!us da. halk mUmcsslllerl derhal harekete geçmiş, 
~~~tecıı bflhassa TUrklere mllşkUIAt l&.zımgelen makamtann nazarı dikkatini cel 
~ille Pıı~Fakır halknı nU!us i~tcrlne betmlştlr. Halkevl z:ıbıtasr TUrk acentaıımı11 
'-~"lı kurtul olmadığından kayıtlarda bugUn muhafaza altına almıştır Tahkikata 

lllak için u d • aıtmd -ası m messllllkler en devam ediliyor. Bazı kimseler zan a 
Verilmekte fakat şimdiye bulunmaktadır. 

Bursada kar 
~ğmağa baş~y~~addo 

t 
.~ llet -~ıı. ~ 1tı11.l'l 11tı11 
1-rıa. Yarıllaıı """ bugtıı:ıdc 
"'1ı1tı=~~C.ktır. 13,~ıcııerıe ~·e~ıı!~baren Merkez bnnkruımce değtoUrltmeshıe ba~tanmıştır. 
'-tır_ ~ lt-bcıııı t ı ııureue Ycnı be de~,_,Urtr l<cn bir yandan da tedcyelerlııl yeni be§ llralık-

erı ttsruıı: Q on ııeneıık b ş liralıklar pJyasaya çabuk çıtcacaktır. HUkQmet beo il. 
.ıyor, lr lnUhlet vermi!Jtir. Yukarıda yen! paralarımızın ön ve 

ltalyan askerieri hayranlık 
Muur ve Tunustakl Fransız gaze-

kuvvetlerln t I . d d 
mecmuunu aştı e erın e e 
Balear adaları eıvanna izhar ediliyor 
BDır otaayan 

fllosu 
sevkedDldl 

.... Yazw 8 lnclclO 

BiR KAÇ 8ATIRLA 

Bu asırda tramvay •• 
Doatıanmdan bir çOğu otomobil aldı. Be. 

lıııdlye, hani neredeyse, matbaanm önUne 
"P,. markalı bir plA.ka takacak: oehlrde bir 
yeni, otomobil bekleme yeri tUreyecck. 

Bu neden? 
o6stıanmm hepsi zenginleştiler mı? 
EvvelA böyle aanwm. Sonra züppele§Ukle. 

rtne hamlettım. Fakat bir ha!tadanberl bu 
muammayı halletml§ bulunuyorum. 

Hayır ... Dolltıarım maaleset henUz zengin. 
ıe,mcml§lerdlr. Fakat tramvaylarda kaybeL 
tlklerl zamana isyan etmi§lerdlr. 

Tramvay, belki bazıları için bir nimettir. 
Amma kafa l~çlal için bundan berbat bir il. 
ıet olamaz. DU§UnllnUz bir kere.. Sabahle
yin jimnastik yapıyor, giyiniyor ve tAptaze 
bir enerjl lle ve çalıomak htralle sokağa fır. 
lıyoraunuz.. Bu tazelik ve dirilikle kaleme 
aarıJııanız harlkulAde bir randıman verece. 
ffnlz muhakkaktır. önUnUze gelen tramvaya 
atlıyorsunuz. 

'.Bu her tara.!mdan boğuk sesler, baZan 

gıcırtııa.r çıkan bir ltınctu beşiktir. sızı öne 
arka.ya, sağa sola öyle bir sallayı§l var ki, 
yolun yarısında uyku bastırıyor. Ve işinize 
yakın olan ıstaııyona indiğiniz anda pelte gi
bi 'otuyorsunuz. Geceki rahat uykunuz; sa.. 
bahkl jımnastiğinlz, banyonuz. kendinize 
gösterdiğiniz bUtun dikkat m!ırı tUketmfı. 
ur. Masa ba{ma bir ölU gibi geçiyorsunuz. 

Her sabah bürolarda çalı§llnlara bir ba-

kml.%: 
otomobille veya yaya olarak gelenler da.. 

tma dlnç. faal ve bol randnnan vermektedir 
ıer. Bitkin, ezgin, tenbel ve randmıanmz o. 
!anlara evll olup olmadıklarını aormazdaıı 
önce §UDU aorunuz: 

- Otomobille ml geldin? Tramvayla mı! 
JIA.BEB 

Bugünkü poata ile gelen Fransızca 

"L'İntransigeant,, gazcteıi, kahraman 
tayyarecimiz Atatürk kızı Sabiha Gök 
çen hakkında, onun cidden layık oldu
ğu aitayiıkAr bir makale neırederek, 
bunu baş aayfasmın en görünür yerine 
koymuştur. 

Milyonlarca Frans.ıza kahraman tay
yarecimizi tanıtan bu makaleyi aynen 
alıyoruz: 

"Kamal Atatürk bütün Türk kadın
larına, yüzlerini örten ve ancak - ekse-
riya §aheser olan - gözlerini gösteren 
örtüyü çrkanp atmalarım söylemişti, 

Devlet ıefi, memleketinin asri tegkili· 
tını nasıl dahiyane bir ıekilde yaptıysa, 
kadının inkiıafını da öyl'4.;e tayin et
nıitti 

Yeni milletin hayatında faal bir rol 
oynaya'.:ak genç kızlar arasında, Ka
mil Atatürk, evlat olarak, buna en li
yakatli olanı intihap etti: Sabiha Gök
çeni.. 

Sabiha Gökçen, pilotluğu öğrendi ve 

mükemmel bir tayyareci oldu. Geçen 
senenin haziran ayında, bu kahraman 
ve zeki genç kız, askeri tayyarecilik 
kurslarını takip etti. O tayyarecilik ki, 
iki sene içinde, Amerika, İngiltere ve 
Almanyadan alınan bin tayyareye ba
liğ olacak. 

Askeri pilot brövesini alan Sabiha 
Gökçen manevralara v'! sonra bir keşif 
tayyaresile Tunceli harekatına iştirak 

etti. 
Kendisine verilen bütün vazifeleri 

şayanı hayret bir muvaffakiyetle ba
pran ve mütemadiyen yükselen genç 
Türk kızı terfi etti. Hava kuvvetleri 
tefi ona bir bombardıman filosunun 
kumandanlığını verdi. 

Bu nıuvaffakiY,etJc.rinden dolaY.t, 

Fransız gazetesinde çıkan yazı bcl§Jı. 
§mm ve resmin kli§CSi 

kahraman Türk kızı pek haklı olarak 
büyük bir memnuniyet hissetmektedir .. 

Sabiha Gökçen, hali hazırda, Ka~ 
AUtürk ordularının İzmir mmtaka'ZI\• 
da yaptıklan manevralara bilfiil i~ 

\ 
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Metaksas'ın ziyareti 
münasebetile ••• 

Yazan : Şekip Gündüz 

T O'R.Klri, dostu, müttefiki, ve hayranı olduğu kom3usu Yunanistanı!l 
çok yüksek, çok samimi ve 90k kıymetli bir dostluk, müttefiklik ve 

hayranlık ifadesine muhatab olmak üze re bulunuyor. 
Kemalist Türkiye Cumhuriyetinin ba~tan başa Kema

list olan halkı, S. M. İkinci Yorgi'n!Jı K ralhğı hükümetini 
büyük bir iktıdnr ve salahiyetle temsıl etmekte olan s. E. 
Başvekil General Metnksas'ın ziyareti:> de, muasır dünynda 
siyasi münasebet adı verilcmiyc~k dcteccde asil ve insani 
bir anlaşmnnm, bir yahmlığın, bir kavnaşmanın en gcni5 
ve hudutsuz itimat telkin eden bir yeni veaikasını bulduğu 
kanaatindedir. S.E. General Metaksasın Ankarayı,. 1stanbu'u 
ziyaretten, Atatürk tarafından kabul c dildikt~ ve Tiirk 
Devletinin ytiksek salahiyetlerile ~emo.s lan sonra, Elen 
memleketine ve Elen milletine kar~ı bu memleketin nabzın. 
da nasıl bir sempati ve itimadın atmalr ta olduğunu, şaş. 
mnz bir isabetle bir daha anlıyacağı ve bu ziyaretten son. 
ra Metaksizm'dekl müfrit Türk dostluğ dose'unun bir kat 
daha artacağı muhakkaktır. 

Bu ziyaret S. E. Metaksas'ın Tilrkiyeye yaptıfı ilk zf. 
yarettir. Eğer, bu dost ve müttefik devletin bu büyUk si. 
ması ayni zamanda derecesi çok yüksek bir münevver olmasaydı. Eski Türki. 
yeyi gözle görmemiş olması, Kemalist devrin bu diyarda yarattığı harikaları . 
gözle görlilmüş ve notu bilerek verilmiı bir eski Türkiye ile iyice mukayese 
edememesine sebeb olabilirdi. 

Fakat rekası, uzağı görüşüı terbiyesi, bilgi seviyesi S. E. Metaksas'a bu 
eksikliği hatırlatmıyacaktır. 

Xilrklye, dostu Yunanistandan g~en bu yüksek misafiri bu güne kadar 
Ciost ve mUtteiik memleketten gelmiş her misafirden daha üstün bir heyecan. 
la karftlıyacaktır. Zira Meta.ksas'm, Türk • Yunan dostluğundaki mevkii ne bir 
:Venlzelos gibi yalnız bir realist sıyasa~t mevkiidir, ne bir Çaldaris ve Maksi. 

(Devamı 6 tncıda) Şekip GÜNDÜZ 

'1 

KURUN' da 

Unlverslte meselası 
A*on Uı, t!nlversltedo dönen talebeler 

meMlleal lıakknıda .Uylflncn ve yuıla.nlar4an 
~ . it 

ID.siuıDı adeta haor dönifQ nn; ün'1ia.anıanta 
muvattaldyetalzllfl ınucıp' olan ' mebeblcrden 

munyym ve halesi l•ola)' olaıılarin aynıma..; 
ın Jhnngcldlğlnl aöyllycrck diyor kl: 

l 

.. _ Blr kere kitapsızlık derdlnln yıllar. 

danberl devam edip gitmw vicdanlara ıstı- ı 
rap veren bir noksandır. Un!vcrııite talebe. 
lerlnln ellerine neden dolayı ı.·akttnde her 

C1ers için bir kitap verilmiyor da proteaör. 

Jerln takrirlerini not olarak zaptetmek mec. 
burtyeU hasıl oluyor? 

Derahanede prote.Ur.ün takririn! dinllye. 
rek her dem derhal anııyabfiecek talebe nı. 
hayet ytızde on derecesinde bir azlıktır; pro. 
fcıslSrlorln &Ozlerlnl talebenin iyice ltavraya. 
bilme.sJ, kavrayamadıtı noktalar hakkmda 

da sual sorarak izahat alabilmesi tçin evvei. 
den bir kere kitabın der1e ait kwnı glSzden 

ıeçtrflmJ§ bulunmalıdır. Kitap protea8rtın 
:yarw demek oldufun& glSre talebeyi bu vL 

mtad&n mahrum bıralunu her vakit Unlver. 
llftede gençlerin latlfade tmkAnJarmı tahdit 
eder. Kaldı kl talebenin eline kitap verilme. 
meal bir t&Jcım prOf~rlertn bartçte tenkl. 
de utrar diye ~ ede.ek takrlrlerlnl ken... 

dl elleri ile kitap haline getirmedikleri ze. 
habmı doğurmaktadır ki bu da aynca zı. 

hlnlerden bertaraf edllmeal l!mngelen bir 
§Uphedtr. . 

Sonra llselerden Univerıiteye gelen lale. 
beler aramıda kWtllr ııevlyeal noktumdan 

tccanll.I yok fao hiç olmazaa birinci lllUt im.. 

tJhanl&rmdan aonra bir tunlt yapılabilir; 

klUtQr ae~yealııce birlblrlerlne yakm olanlar 

ayn birer dershanede toplanabUlr; bu arada 
harlcte çalıpnak :ınecburlyetı De ·Unlveraıte 
taJıslUne Jtyl derecede bağlanamadıklan L 

ç1n derilerde muvattaklyet g6steremiyen ta. 
lebe de bQtu~ hayaUarmı tahafl.e veren mu. 

vattaklyeW talebelerden kendi kendine ay. 
nlDllf olur.,. 

CUMHURIYET'de: 

Ege (llanavra~arı 
Yunua NMDt ~e JDaDeYralannda ibr&ç 

,rapua kuvveUe ml'd•'uAa buluııan ku'VTI'. 
tin DMll barbettlkJerlnJ, ihraç yapan tara., 

fm naad aa.nlcbfmr anlatıyor ve yazumı fÖY 
le bl&lrlyor: 

''- Ege maııevralarmı takip ederken onla 
rm a&flı.ııJanle son neUcesl llntıııde gayrWı. 
t1yart S&k&ryayı hatırladık: A!yoıı _ Eski. 

§Chlr rlcaUndcn aonra otuz bin kişiden az 
bir miktarla Sakarya gerlı:tne çekllen mnu 
wdumuz yinnl ı;1lıı!Uk famlnd:ı yetmiş sekiz 

blıı oımu§ ve ~"1rml Uç gilnllllt dUnyıµıın en 
uzun meyden muh:ırcbcs\nl zaferle bitirdik. 

teıll sonra ırruıe vr.tniı .. .ı:cl:!: .hl.:ı .Wı:I l:tılmış. 
t::r •.•• 

TAN' da 

lngllterenln bir hatası 
Ahmet Eıııln l~alman, tnıllt.erenlıı Filistin 

meteı.tncle~l'\).'ol~lşl bir neUce ı.•er. 
mly ~11 Flllstla mlDlyetperverlerlnlıı 
Hlnd e""1r .aaya sİirlllmelerlnl baber 

alıuca ''dUnyaıım en akıllı adalnlıırr, tecrU. 

lııedeza derıı almakta ne kadar aoeml olnbW. 

yortJ,, diye dllfUnclOğtlnll yazdıktan sonra 

:ıö> le eliyor: 

"- UUiktan bakılınca g8rUlen manzara 
§Udur ki, lngUtere dUnyıınm her yerinde 

yaptıllt hatayı FlUsUndc bir defa daha tek. 
rar etmektedir. şu !arkla ki, dUnkU hatalar, 

gizil dlplomaslnln o.nnnelerinl ta.bil dlye kL 

bul eden bir ingutcroye nltU. İnsana pek te 

aykrrı gelmezdi. Fakat bugUn barıı ve muş. 

terek emniyet idealine bağlı, ho.ricl slyaaetln 

de de demokrat bir :tnglltercnln ltaf§tmıda. 

y:ız. Uzak bir adaya adnm sürmek ırureUle 

bir milliyet cereyanına set ı;ckmlye çalıfil. 

ması, bugUn çok aykın görUnmektcdlr. 

Bizce ycglne çıkar yol, lng11te.renlıı Fills. 

Un araplarmı anlamıya ve onlarla candan 

doat olmıya çall§maaıdlr. Dünya Yahudiliği 

kendi mcntaaUnl zeı;re kadar takdir ediyorsa 
İnglltenyt bu yola sevketmell, kendisi de 

A.raplann emniyetini ve dostluğwlu kazan. 
rnrya taırşmalıdır. Arapları dUşman etmek; 

alyaaeUcrlnlıı bqlıca esasmı Yahudi dUttnan 

lıfma dayıyan momlckcllerin ekmeğine yağ 

aUrmekUr. Yahudilerin ameli olarak beldi. 

yeblleceğt fey, olsa olsa FlltsUnln kUçUcllk 

bir klS§eslnde ruıcak bir sembol ıeklinde bir 

milli yurt sahibi olmaktır. Flllst1nin en zen. 

g1n kımnlannr ele geçirerek gentı ölçüde 

muhacir ycrlcştlrllcbllecck bir devlet kur. 

mak, hiçbir zaman sonu gelmlyccek bir hıı. 

yaldlr. Siyonist düştlncell Yahudiler, tauau. 

ba kapılarak bu hayalin esiri ka11r1arsa hem 

FIUstlndeki emellerine varamıyacaklar, hem 

de dUnya yUz11ndc kendilerine açık düşman. 

Irk beııllyeıı diktatör!Uklerln pJA.nle.rma klS. 

rUkörUne ve bo§ yere &Jet olmuı olacaklar. 

dır ... 
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6,11 li,32 

Yatmurlann baglangıcı 
Vakit Sabah Oğle ikindi .'.ıtşam YaUıı lmıal 

4,.C9 12,00 15,0{ 17,32 19,02 4,81 

Hadzseler ve .- / iklrler.: .. ı 
Bizimki ••• 

senner lExeoenz Hern Dr. 
Gce~ens Dçftlrll vazoBmnştoır. 

Yazan: Nizametli11 /\/azif 
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Bizim ıııeflmlz d(.'I yerll, 

Biz başkalarına benzem~yiz ve baş. 
katarına bcnzetilemiycceğiz. Çünkü 
hiç kimseye benzememiz bizim ken. 
dimize benzememiz kadar doğru, 
yalnız kendimize benzememiz kadar 
manalı ve haklı değildir. Dün, bizim 
kendimlY.e benzememizln sembolüne 
bir daha baktım: 

Her an yeni ve her yeniliğin 
içinde sempatik ve asil olan bizim. 
ki ne sağmkine, ne solunk.ine, ne 
şu ko~unun, ne §U uzak dostun, ne 
§U mağdurun ve. ne şu gııdda.nnkine 
benziyor. 

O bUsbiltiln başka bir şey ... O bir 
liderden de bir idol'den de büyUk ... 
Ond~ biz ideal insan i~ini, ld.eM er. 
keği ve erkek bir mlllcte kumanda i. 
çln halkedilmlş tek fevkalbeşeri görü. 
yonız. Bizimki, üniformasının içinde 
ne kadar ma.reşalsa, basit bir jokey 
kıyafeti içinde de o kadar mare§al, o 
kadar kumandan ve o kadar sizinkile. 
re üstündUr. 

Hayır Dr. Göbels, siz yine aldatıl. 

mı§Sm1z! Ajanlarınız bizi tanımamış. 
lar. Ticari mUnasebetlerde bulunduğu.. 
nuz Türkiyeyi hii.18. "Şark meselesi" 
devirlerlnln Türkiye.si gibi görmekte 
devam etmişler. Şark meselesi değil 
bizden, yakın şarktan bile koğuldu. 
Taaa Uzak Şarka, Şarkt Akdeni7.den 
Pacifique kıyılarına sürüldü. 

Bir Hohenzolem züppesin.in, Abdül. 
ha.midi altın kundaklı mavzerle vaftiz 
edip Hamburg _ Bağdad arabasına 

koştuğu günlerden çok uzaklardasmız. 
Başına,. paratonerli koloniyal bir §ap
ka, ve eski Alman zırhlı hassa hüsar 
generali üniformasının üstüne ipcic 
maşlah giyerek Kammame kilisesin -
de Baudeuin,in mezarını, Aslan Yürek 
li Ri§V'ın kırık kılıcım tavaf ettiği 
gün Vilhelm fon Hohenzolem, ruhu!. 
kudsün mihrakından nasıl eli boş 
çıktıysa bugünkü Alma.nyanm da, üç 
hafta evvel Nuremberg kongresinde, 
konu§tulduğunuz Almanya da, gönül. 
lerimizde yaptığı araştırmalardan o 
kadar cli boş çıkmıştır. 

Her doktor! 
Eğer Türkiyeyi tanımamış olsay • 

dık, eğer kendimizi bilmemiş olsaydık, 
veya siz bizden bahsetmemiş olsaydı. 
nız, şu allakbullak dünya içinde sizin 
bir şeyler yapabilmiş olduğunuzu, §U 

bulandınlmış denizlerde sizin de bi!' 
hayli sersem balık avlamış olduğunu. 
zu ve nazileşcnlerin çoğaldığını sanan 
lara: 

- Hayır! Alman iç sıyasası böyle 
bir sosyal mataı ihraç edecek pazar 
bulamaz! 

D::?mekte, uf ak da olsa, yine bir tc.. 
reddüdümüz olacaktı. 

Fakat Tilrkiyemizden bahsetmekte 
gösterdiğiniz 18.ub:ı.liliğin cüret dere. 
cesi, bizi bütün bu tereddutlerden kur 
tardı. Size şu sözleri söyliyebilmek ar. 
tık herkesin en geinş salahiyeti ol • 
muştur: 

''- Almanya propaganda nezareti-

.. 
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ideolojimiz de yer11dlr. 

nin Nurcmberg kongresinde bizzat na. 
zırı ağzile verdiği compte rendu, bır 
yahudi bazirganm iflası saklamak i. 
çin, bir bilançoya alacak yekununu 
kabartmak niyetiyle uydurma madde. 

ler katmasına benziyor. ,, •• 
Ve böyle bir başlangıçtan hız alm. 

ca zeka, yalnız Türkiyede değil, bah. 
.settiğiniz bütün diyarlarda da Alman 
zaferi dediğiniz şeyin bir Alman fi. 
yaskosu olduğu neticesine varır. 

Ey Alman dilinin güzel bir hatibi 
olduğu rivayet edilen minimini ekse. 
lana! Men§e §ehadetnamesi Alman 
damgasını taaıyan bir ideolojiye kar. 
şı laubali ve kontrolsll7: iic riiml,.. ile 
uyafirurdlgJniz bu ltim~tıuilik. MU 

nihtcki boz binanın bütün yıldırımla. 
rmı başm11,a yağdırmasa bari... 

Ariyen ırkın güzel bir nümunesi ol. 
duğu rivayet edilen bu baş, nazi devle 
tin iktidar mevkiine bir hayli gürültü 
ile yükselmişti, düşiişü böyle yavar. 
olursa taliin bu gaddarlığına doğrusu 
acınır. 

• • • 
Bizimki... 
Bizimki için askerlik bir üzenti de. 

ğil bir gilzel sanattır. 
Bizimki bize kendini sevdirmiştir. 

O, bu memeleketin şehirlerini "S. A." 
larla muhasara ederek, sokaklarımız. 
da zırhlı otomobilli karabiniyerler do. 
laştrrarak gözdağı vermez. O bu mcm. 
leketi düşmandan zaptctınlştir. Baş -
kaları gibi vatandaşlarından değil ... 
Ve sanırım ki Dr. Göbels bu cihet bir 
hayli mUhimdir. Zira sizin son nutuk 
larınızdan birinde de şöyle bir cümle 
vardır: 

"S. A. lar siyasi askerlerdir. Hafta.. 
da bir defa gece yürüyüşü yapan as. 
lceri sporların ( ! ) tatbikatiyle uğra. 

ııan, tam t~hizatla. ve silihle. koşular 
yapan bu kahraman siya.si askerlerin 
mühim vazifelerinden biri de Alman 
halkımı. yaşamak için llzımgelen sa. 
bayi temin etmektir. Onları dağıtmı. 
yacağız. u 

Ne gariptir ki S. A. lann açtığı ve 
temin ettiği saha Reişverden temin 
etmesi beklenen saha değildir. S. A. 
lar koloni zaptına memur edilmemi§. 
lerdir. Onlar Almanyayı devamlı bir 
surette zaptetmek vazifesile mükellef. 
tirler. BUtiln bunlar ilk bakışın verdi. 
ği neticelerdir. Almanyanıza .daha ne 
kadar çok baksak, Almanyanızı da, di 
ğer bUyUk idiaları elediğimiz gibi, ne 
kadar elesek, bUtiln mukayeseler bize 
hep kendimizi beğendiriyor. 

Yer yiizUnde hiç kimseyi kalbur Us. 
tünde görmüyoruz. Kendini apğıda 
ve hakir gören boynu iğik, aereemle. 
rin diyan değildir burası. 

Biz kendimi.1.e benzeriz. 
Bu benzeyişimizle mağruruz. Ata. 

türk bu gururumuzun haliki ve taklid 
edilemez, orijinal heykelidir. 

Son resimlerinde gördüğünüz ka.ıs. 
ketli, gözlüklU, uzunca ceketli, beyaz 
külotlu istihalesi bu gururumuzun 

· Ölüm 
A GIR llastalan - kenaue:f..! 

uzun zamandan beri götur 
yen, hattl dargın olanlar da ~ 
bUtün tarudıklan ziyarete gtoeır,.... 
Buna helallaşmak denilir... ~ 
bu.nu gayet ağır bulurdum. ~ 
yanların ölecek hasta bqm& P"'::. 
getinneleri de bana bir merhaıııe:; 
lik eseri gibi gözükürdü. ''Bu, ~ 
hastayı büsbütün üzmez _mi? dt 
ni kesmezmi? Ona öleceğini h~ 
receklerine bilakis ölümü unuttur; 
ğa. çalışmaları lflzım değil mi!,, 
düşünürdiim. 

İngilizlerin üç kadın roman~ 
vıı.rdır: Bronte kardeşler. B~~ 
en küçüğü pek genç yaşta, yirmı :..
yirmi beşinde ölmüştür. Bir a ~ 

hekim ona haber vermiş: "BeŞ ~ 
kadar öleceksin.,, O üç kız kard 1 hayatını anlatan kitabda· bu sab0' 

okurken isyan etmiştim. Hele o ~ 
cağızın bunu sükünla karşılama51_.ı,ıt 
na ina.nılmıyaca.k, ancak muhatr""~ 
hayalinden çıkmış bir §ey gibi ıt 
mişti. 

Sonradan anladım ki yanıtını~ 
insanlann çoğu ölümü sükunla k ~ 
lryor: onu patırtısız, gilrültüsüzct bJ 
b~l ediyor. Papasın veya çoktan 
görü~mediği dostlarının geldiğini~ 
rünce bunu ölümün. habercisi ., 
karşılayıp sinirlenmiyor, bilakis ~ 
nun oluyor. Hatta müslüman ade ~ 
kendisine: "Belki bir daha gör\lŞC ' 

yiz, hakkını helal et!" dedikleı:i ~ 
man }>ile fazla bir heyecan gÖSwı" 

yor. ~ 

Şüphesiz ki ölmek Uzere bul~ 
kimselerin bu harikulade sük\ııl~ 
ümidin büyük bir hissesi var. 'Y-~ 
ümidin değil, nahvetin de... JteP" 
kendini az çok cihanın merkezi : 
yar. Kendlsile dargın dostlarınlJl 1 
ya rahibin geldiğini gören hastJ 
belki şöyle düşünür: "Bunlar 1'. 
artık son saatlerimin geldiğin~. b~ 
veriyor ama. yanılıyorlar. Ben oiııı \1' 
.eon dakika.da beni Jrnrtaracak bir Sil 
clı:c vlıAr 1 ~ blJI 

ölecek hasta böyle düeünme~ ~ 
heJi.lla.şmanın büyük faziletler~ 
bir kere o zavallı adama, ken · I_ 
yalnız olmadığını, gönüllerde. ~ttif' 
ver ettiğini, toprak altına gird1 

: • ..ıt 
~ .. ı 1"' 
ı:ıonra da hemen unutulmıyacağıtl 41 
dircrek onu teselli ediyor. Bu' J 
b~ka onun gururunu da taıırilC 1 
yor: belki ölümden korkacak, soıı l 
larım mi:dhiş ve çirkin bir isyan 1 '-1 
de geçirecek, insanlığına. yakışma' 1' 
7.a.af gösterecek; fakat etrafmda ,ıı! 
takım kimselerin, bilhassa papa! f. 
hekim gibi, yabancıların, yahU~I 
sevmediği kimselerin bulunması~' 
mani oluyor, onun gururunu U:)l 

0
tt 

rıp cesnret götıtermesine sebeb 

yor. ılJ. 
Aceba yapayalnız bir dağ }>afif 

kalmıı. ctraf ında kimseyi gc;rıt\ 1 
adam nasıl ölür? Onun isyan.lal'\ 

d 

d 

kin korkuları var mıdır? Bunu ~ 
meyiz (bilmemiz imkaru olursa.~•. ' 
yalnız başına ôlmemi5 demektir)&'. 
kat asıl ferdi ölüm, ferdi bir lı~ 14 
ola.n ölUm, onunkidir. Başka. .,,t; <l 
çehrelerini görerek ölen adam~J 
içtimai bir hadisedir; can .~1 ~ 
kimse yalnız ölUmün pençesuı;,I' 
ğil, etra.fındakilerin de tesiri al >tc 

de 
dır. NurullahA~ lcı 

~iı 

Sanayicileri o •i 

fçtlmaları ~ ıc, 
Dün, muhtelifı ıanayi grupları ısı~ le 
sillcri öğleden evvel ve öğledetılr-_,; 

~ ~i aanayi birliğin.de toplanarak 

~' Si Veki1etinden ıorulan fazla iıt t' 
tayini huıuıundaki ıual üzerinde Oı 
mütlerdir. I 

Dün toplananlar, fanill ve ço~ 1 
nay~.:ileridir. Bugün jerse, yt'fV'.,I 
teli fabrikatörlerinin toplantıaı ~ 
cakttr. Pazartesiye trikotajcıiırll ,jl 
lu ve dokuma fabrikatörleri to .J 
caktır. ~ 

ulaştıfı ·sportif kudretin yeP~ 

s:::::~!:~ 
pata çalışınız Her doktor ve.·· 
anlayınız. Nizanitiin { · 
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-ı:h•d•klarımdan: 
.~•aışah kızı 

taı... llu~ birisini ıahıen tanımış 
' 1d n birinirı sarayının ne j 
~ ~ Ui•.ınu geçenlerde ınliıttım. 
li1I\ bir ıu:tan tipini tarif edece-

tea~ :•ki.den taş basması padişah 
ltr, "'1tan lrdı: Sulta:ı Osmandan baş 
"\, blı,n Rttadda biterdi. Bütün bu 
~ ltçe burunlıriyle, mrldcvver 

l"İııt ~e: kUçüI:çe ~özleriyle biribir-
4- htp rız rltr<li. Tanıdığım sultanlar 

~Yni tipteydiler . O padişah re-
lteı •nd.rırlırdı. 

it~ en ır.cthurlarmC:an, en zengi.1 
l~ tr faıla saltanat ve rağbet 
11ııtt, ndt.n birmi rakından tanı
haıd, Suıtiın H2midi11 km olduğu 
Ptlt ~rut~yctin ilan edilmesinden 
~el. un o:ılmuıtu. Zira, sult ... ı 
~ llraylar üzerine de fevkalide 
'~·kimseye ne'ea aldırmaz
~di. etten sonra, sultanlar da oh 

~ ~nraJarı - yani hal'i miltea 
~ dendi, Enver papya, it
:.... ...... "'-~bıete, aaynuya batladı. 
~ ta.,a~• pqa damat oldu, bu 
t. ~~in arkaw kesildi. Enver 
~ .,.~edandan, muteber bir ı:at 
~ ~""llQI. Bcıttın diter sultanlarda, 

111
:1'1aba ~ tehzadelerde de ayni haleti 
~ ~eta .CSzletmit gibi - hlkim 
~ ı. lrlcettim: Hent1i Enverin ta 

ıı:eıtıdı r-

~ '·ı: det. ~ un sultan hususi hocalar-
~"' ..,_ıörnıuıtü. Kendisiyle birlikte 
~ o~t'lılar da -arkadıtlrk etsinler 

1-~~ ulnı~ıtu. Arkadatlan mestti 
il ile Clki ırnüyı "ha" lan ile "hı" 
~ :.,,°' d~fru yuarlarlarken Pa-
~ ~ b~r sahifede bir çok 

bı o~trdi. Mıl6matr da kita-

,..,~ ~ade simal idi: Yani sa-

d &.raJlı kıpma ıeylerdi. 
~· lıl~ .Çerkezler tarzında konuıur 
~ llıt tiyetten bir müdet ıonra Er
' ~ bf:j~ı. açrJmııtr. •• ilk ecda
~ \te . ilin ismini almıı.Ben de on 
~~ 111 ederim l'' diye, sultan o 
~ .. ~ klrJı bir allka göstermitti 

' ' trul" yerine "Urtugrul" 

~ •111, 
,, Ce llıuaikiye fevkallde istida· 
' ıt.4-z. rçe bir parçayı batından ıo 
' llrtdl ~dıfı ititilmezdi. Lakin 
~bit ıı... PtY&nonun önUnden geçer 
lıı~ ~ dalc'lc ~ 11a..ıltar1e~a durur, meıhur garp 

b:':~ Çalı., en güç parçalanndan 
bit .~ "'lfle . trirdL 

"""- blJir lci m 'k'd . ~ .,.._tarıutu u11 ı en baıka hıç S ~ etlenceai yoktu. Geri 
)..._ '-ııç • kalfalarla konupralc, 
)l~ Soc:::::de ıezer~k geçirirdi. 

~ cibl nna elbıaeler ve saire 
~· hıyrrperverlikler de 
k. ın birk 

le ~.loru d ISnunı tcpil ederdi 
tıı~"llbaz etildi, yani dinin Cfkali-

dr. (Nanıaz 
~b~ .) ll'aJra . kılmaz, oruç 
~ ı..ut..... t itikat cihetinden fev
-~ Ma...:.-· ~en-ind' 
~~ ~ haıı ı. Bu husuıiyet he 
··«Itri '°lrnııı edarıda vardı, İbadet e-

~9ettifim •:· ben rastlamadım. 
~ bit "'rdı. P.q tanın. kocaıı ve ev
~ı.: 1tere bile a t lalıba ömürlerin
'.h.... )tlb.-,. 1 Yn1 IOfrada oturup ye 
• ~lt n.t:~ erdi. Sa 
._,tt --.. lfte&Jr flYm mükellef 
de :Otttı 11 difer bir sultan da 
ltrd lttre. k•~. Ylftf on bet senc-

e '-- -..rıılırdı M. 
l'irı ı.. qq blrt k . · üte baki gün 

uır 0.t .. _ endi daire • • 
•l i~ -aıda 1&lnıı sanın laaletta-
lerdi • kuthan 

1 
batma ve tep-

. e erden 
Stıt~ Yemek yer-

le llra •iıtert 
w hll ı · Ya tenkitle•- -" ~ bete ÇlJ\de dolatır. &e • cümleler 
Sırtar "ıaaeıdi N . dı. liıç bir tc· 
Ol\ iLt fhdrıerıe •ihtıe!ı detn Pmliydi 

"'' ,.._. nıni hl • 
- -l. ~QQI bir eıcul ederdi. 

ta.ı...._ a&lh..._. ÇOCulc bUe .=-ı • 
~ ~ıaııuz -::-"Ull&r ı s· ...... , · 
tltııı "· l>Uıı az de o ki... .. ._~)'ı bir haı n1ara uya 
~ lfer bat ~ e •okacık-

Pltrc1t de haııedarı 
~ bir lbın. ·- aleyhinde 
>ar iıılrı. ıt .. ~ı "Y&ııcb cenç 

tlbi1d1 ~ o ıahlaııda tinı. u 
9'!ı ttt., ~hQ n hisaedi-

))r~aınaa ~lrrı kadar bir . 
eat... \' e h . Padı

•kikt bir 

(VA·Nt) 

Kürkçü hanında esnaf 

Jstanbul konuşuyor! 

Kürk.çü Hanı nasıl bir yerdir? 
Burada içine kıl düşmemiş bir yemek yemek 

ve su içmek kabil değil midir ? 
Yazan : Haberci 

Mahmutpaıadan yukanya çıkarken; 
daha yokuıun yansına gelmeden sağda 
dar karnahk bir sokak görcekesiniz .. 
tki 'batında kürkçü dükkanları bulu -
nan bu dar yer, bir sokaktan ziyade, bir 
hanın kapısıdır. öyle b:r han ki, baş· 
1ı bapna bir mahalle, l:h alemdir. 

Senelerce evvel, bir iş için ge!diğim 
bu yeri hayal meyal hatırl:yorum. ismi 
Kü:rkçü hanı idi. Fakat içinde, kürkçü 
lerden batka, daha çeş:t çeşit dükkan 
lar ve atelyeler bulunduğunu görmüş
tüm. 

Bu sefer kap~dan içeri ghdiğim za • 
man, her şeyi senelerce evvelki vc..zi • 
yette buldum. Kapıdan rvvelk~ du 
yolun iki tarafına dizilmiş dükkanlar 
ayni karanlık ve kasvetli halinde duru
yor, basık kapının ı'ç ağzında açıkta 

sergi kurmuş manifaturacıların binbir 
çeı'.t ve binbir renk mall:ın, Kürkçü 
hanına ayak basar baımaz, ayn: garip 
ımtışiyle insanın gözüne çarpıyordu. 

~ürk{U hanıııda7.:i ah~ dü1,Mnl arından birinde yemek yen 1!ıor 

Etrafı çepçevre dükkanlarla ç-:vril -
miş, büyük avlunun ortasında, gene 
bir yığın 'dükkanın teşh:ı ettiği adacık 
olduğu gibi duruyordu. 

Avlunun zemini kaplayan bozuk 
yamn yumru arnavut kaldmmlan en 
ufak bir tamir b:le görmemiş, eskisin -
den daha beter bir hal almıştı. 

Biz ıola doğru yürüdük. Burada, 
ıdaha ziyade kahve ve lokantalar! yer· 
le,ır.=şti. Fakat kahve ve lokanta {evin 
ce öyle muntazam, mUkcmmel yerler 
sanmayın. Bunlar küçük küCiük yerler.e 
sığının'§, a§Çı diikkinlarr idi. Mil~ten· 
ler daha kapının önüne ve avluya kon
muş. büyük masalaroa oturuyorlardı. 

Aşçı dükiknlarrndan bir:sinin mas~
sında beyaz örtü r:lan vardı, amına. dı
ğer:r.:n masaları kupkuru siyah bi~ tah 
tadan ~baretti. Arkadaşım foto Ah. bu 
dükinların resmin~ çekerken. ben de 
1·-'··-~ye, t-fr çard:.ğrr. altını atılmış 
iıkemlel~rlden ibaret olan banın kahve
rfoe doğru yürüdüm. 

Burada bir kaç Jrtıi kahve içiyor. ~i~ 
ağacın a:tır.l;ia oturan bir z&t ta key.flı 
keyifli narg:leıini tokurdatıyordu. 

Milt~mcıd ytm nargV.eslni tokurdatı. 
yor ve kv11urrnak iater. : ıy.)rdu. .. 

Kahve içenlerden birisiyle konuşmak 

r.stedim. Gazeteci olduğumu duyunca 

garip garip yüzüme baktı. Sonra: 

Kürkgiı hanındaki diğer bir ahçı düA kdnııııla tnMal.1rın daha mu>ıta.:r.ım 
bir man.:a ra.'lı t'ardı 

- Benim, dedi, ,derdim büyüktilr. 
Fakat ıize burada analtamam. hem u
zun ıürer, hem Je yeri değil .. Bir ciin 
matbaaya kadar gelirim de hepsini u

ı:un uzun anlatırım. Burası .=.çin görilı
mek istiyorsanız, ıu nargile içen ı:atla 
konuıunuz. Size bol bol anlatır. 

Bu sefer o tarafa dCSndük, o nugilc.i· 
ni tokurdatmağa 'devam ederken: 

- Ne görüyorsanız, odur buranın 
derdi, diye battan savma tir cevap 
verdi. Ben iarar etmeye bapayınca bi
ra.ı daha yumupdı: 

- Bana ne soruyonunuz, bakınız 
etrafınızda marangozlar, lokantacılar, 

kürkçüler var. G!dip onlarla konuıu • 
nuz .• Bugünletlde zaten hepsinin yüzU 

gülürr. Meseli marangozlann bir 
saniye bot durdukları yok. Kürkçüler 

ise mevsim geliyo.- d.=ye, hani hant ha· 
zırıaruyorlar. Bizim banda bir de kontr 

plak deposu var, onun da i!i it bugiln

Ierde .. Onlar dururken, ben ne konup· 
yım ki, sizinle .. 

Etrafımızda epey insan birf .kmitti. 
Hepsi de habire: 

- Söyle, söyle. sen buranın eakiıiain, 
d:ye israr edip duruyorlardı. 

Ben bu sefer onlara döndüm: 

- Yok, dedim, onu keyfine bıraka -

Jım, daha iyi olacak .. Fakat rlz anlatın. 
bakalım, dertlerinizi, arzulanmzı ! . 

Hepsi de bir an durakladılar. Niha· 
yet genç bir çocuk: 

- Dert çok, diye ıöylendi. Evveli 
burada bir kap krlaız yemci: yem·:k, bir 
lokma kılsız ıu içmek r nasip değildir bi 
.ıe •. Yiyecek, içecek her ıey, her p:y• 
kürk kıllan ve mikrop ile dolar. Sonra 
kürkçülerin kokusu da aman efendim 

aman, 'derileri l:fr kere tabal:lamıya bat 
la'dılar mı, dayanıb"liraeniz dayanın ar-

tık •. Fakat asıl itin garibi nedir, bili -
yor musunuz? Burada hanın üat !.·atın-

da bir de kolonya fabrikası ç•lı.tır• 

Kürklerden çıkı:n pis kokularla, kolon
ya fabıfkaamın binbir çqit ıtnyat ko -
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a;cz&wa'il•Rll 
•7 sene ev.,eı buglln 

Amerikan 
baronu 

-
ilk Amerika • Avrupa sel eri nl 

yaparken kaıaya uğradı 
Balon 76 metre 
uzunluğunda 47 

metre genlşllğlnde 
~d ' 

Manıolftye blrad~lerln balon:annd&D eon. 
ra ten tayyare~i icat etti. Fakat balon, kıy. 
met ve ehemmiyetini kaybetmedi Keplılcr 

ilerledikçe yeni yeni balonlar yapıİdı ve blll 
)"&ı;9;ıyor. 

Birkaç ay evvel Ameril<ada yanan Hinden. 
burr daha aonra dllfen Plkardln balonları 

g&ıteriyor ki tayyare ile balon ayrı ayn in. 
kifaf eden iki hava vuıtuıdır. 

Bugiln 1910 yılında vuku& gelen bir balon 
kUUI anl&tacaım. 

Amerikan balonu 71 metre uzunıutunda 
ve '7 metre ıeııllUllDde tdl. takeıetmııı. Sçtn.. 
de a,nca altı tae dalla ~ balon mecut. 
tu. Altmdald balon 11ep9U 82 metre tdl. 

BalonUD petrol De Sfll19D Oç mot1Sr1l vardı. 

KoUSrlerla lJmlDlD bebert 80 be7llr kunetiD 
de tdl. Bunlar, balonu "vketmek için kulla_ 

JU!l)'Ol'dJı. t)'çGnctl motör on beJClr kuvveUn.. 
de idi. Bu, Jdlçtlk balcıalarm doldurulmum. 

da lflk, w.ls teıınf ınubaberatz '" elektrtlı: 
s.tDIRUade JnıJJambJordu. 
Baloaua altmda &JnCa uo metre uzuıııu. 

tunda te1üle muhabere için bir tablo bu.. 
JunUJOl'du .. 

BQtQn bwıl&rdan aoııra lca.bmd& blnllmek 
tızere cene balonun altında dokuz metre uzun 
luğund& kano sisteminde bir aand&l vardı. 

Balonu idare eden Velmandan bqka dört 
ark&d&§t daha vardı. Bunlarm biri mWıendl• 
biri telgrafçı idi. 

1910 yılı 15 blrincltqrtn g11Jltl 27 Sille eY. 
vel bug11n Amerika Ue Avrupa ara -
mıd& ilk ııeferl yapmak tızere hareket etU. 

GQn cumarteal idi. Balon, ll&b&h 8a&l do
kuad& Amerika ahDlndekl Atıantık Bttlden 

A mıpaya yoJJamİıJftJ. 
Velmaıı il• mu'rinl Vuılman balonu idare 

ediyorlardı. 

Amerika balonu h&reketbıden ııoııra bUyük 
bir tntızam ve .ııratıe yoluna \ devam etti. 
Erıe.t pazar ıtıntı ag,mma kadar en kUçtlk 
bir arıza ~rOJmemlftl. 
Amıpa ne Amerika arqmda Mıter yapan 

p<»ta TapUrlan te1aıls teıgrtJlan De balondan 
mllkemmel maıamat alı)'OrlardL 

PuartMl pil balonda haber almam&. 
mata bqlaııdl. Be,ut.. Amerlk.an balonu, 
mtlthlf bir tırtma De boflukta ır0ı11klenmlf 
.,. Bermut adaJarm& dtlpno,to. 

IO llU.t ..,ab&Une denırı. eden balcmwa 
kasap ufram&ll OIQWert larmamıftL FeD 
•damlan o Yaldt tö:J!e dlyorlardI: 

"Bu bC1yUk blf mu....ıt&Jd7etUr. IO A&t 
98J8.bat edetıome.a ~ ld pek yakm 

bir atide A.~ de Amertım. aramda balon 
~ temba edllelılleoektlr. BuDdaD amtdl 
kemuımek !imdir. 

emek n .erveUe ;rvatdu yarım dODJ'& b&.. 
ıonıarmm parça1UllDa1an. 7UmumdaD bile 

yelM dtlpıtl10r. Her kua, yal ~ hamle ve 
keffe en bll70k hlsmetl yaptJlmd&D adeta 
takdla edlllyor. 

Niyazi Ahmet 

Jaasu biribirine kanftı mı o zaman çı
kan koku da bambqka bir p:y oluyor. 

Genç muhatabım austufu zaman, 

1aı:Um mara-.os dllklnmdan kocaman 

bir dolap yWcUyen arabaya iJ?fnıifti • 
Çocuk kimbWr ne nnoetti: 

- Yok, ,.-. dedL Jlarancozlardan 

hiç tikiyetçl deliliı:. Onlann iti pt.e ci· 
bl ıarUnllr anima. ıene en temiz iftir •• 
Ortlkla dolapn iri tawklan cıs.terdim: 

- Pelıa', bunlar kimin? diye sordum. 
- Odabqpun, dediler, buranın her 

ifint o kanpr. . 

Bir fatede Uatil örtülü duran spor 

otomobili ve bir motoslldcti g&tcrdim. 
Bunlar için de: 

- Buralı matua aahiplcrinden ba· 
zılarmın arıbalan ıekıt.nde izahat ver
diler .• 

Daha sonra hanın etrafını &laıtzk. 

Yaz,ldarıumdan fula bir teY görme

dik. Herkes lfinjn bapnda çalııryordu. 

!çeri . · ·:!ifimis saman aaptrfımı~ isti• 

kametin akri. bir iltikametten tekrar 
hanm kapsama celdilr, seyyar aercile -

terinin bqmda ipiz, ıüçaUz oturan ma 

nifaturacılann önünden geçerek,Kilrk• 

çil hanmm karanbk atızlı kapmmdan 
Mahmutpap yokufuna çıJ:trk. 

HABERCi 
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Belgratta lttthatçılar an msem iz 
buılunamamıştı. Vo 11mııaa ewam 

· edecekl k 
Sabahleyin erkenden uyandım, Bi

,.-az ıonra Hanriyet de kalktı ve şehirde 
Otelden ayrılamıyacağımı kendisine 
inb edere&-, bir tcrcümanrn refahtin
de JChrin §ayanı tamaşa ve tarihi yer· 
lernii gezmesini tavıiye ettim. Han;iyct 
bu teklifimi kabul etti ve öğleyin otc!e 
dönmek vadiyle •okağa çıktu 
Yalnız kalınca otelin tıalonunda o

turdum ve gazetelere göz gezdirmeğe 
başladım. Sırpça bilmcl;liğim için Bel -
grad gazetelerinin yalnız resiml( rine 
ı.ktJm. SonraıAnupa cantelerini oku
mrp bqladım. lSaat on lbire doğru te
kfondan beni f:ırtedik1er•ni habCT' ver • 
diler, acrhal koştum.. 'Hiç tanımadı • 
fun '.bir ıes: 

*Alto, kimsıniz., diye soruyordu.. is 
mimi yerince, meçhul muhatablm: 

- Ben arkadaıınu: Vahanım .. Sizin· 
le ıörü_şmek istiyorum, dee.=. 

- Buyurun, ben de sizi bekliyorum, 
dedim. 

- Nereden ,rör.ilJmek f.stiycrsunuz? 
- Otelde daha iyi ldeğ' l mi? Esaaen 

Jdjri ~ 1iilıriiyot111m, T}z. buraya gele -
mez misiniz?. 

- Sizce bir ma.luur yoksa eelirim". 
- His bir mahzur :Yok.. · 
- öyle ise on beş dakikaya kadar 

ıü.rim. 

-.Ben Jimdi kapıcıya tenbih eClerim, 
Sizi derhal odama çıkarsınlar .. 

Telefon ahi.esini yerine koyduktan 
aonra, kapıcıya bir a.rıkada11mm beni a
rayacağtnt, kendiain.~ de.rlıal odama çı
karmalannr söyledim. 

On beJ dakika ıonra uıun boylu, sa
npıı ve lrlyan bir ıen_ç odamaan içeri
ye girdi ve elini uzatarak: 

- Kendimi takdim edeyi.o: Vahan 
Minuyaıı ,deai. 

Ayni §ekilde mu1cabele ederek, b:n 
cSe 1'en4iml takd!m ettim ve 'mesbu! ar
kadaf& bu koltuk cöıterdim. 

Vahan eakiı!aaber.. beni .tanıyormuı 
ıibi bİr tavırla lllÖ&e bqlaU11Jtı: 

- Sid dün de telefonla aradrm, fakat 
bulamadrm, diyordu. 

Henll.ı geldiğimizi söyleyince: 
- latanbulda.n ekspresle geleceğinizi 

zaıınetmift.i.m de_, ondan dolayı dün Ji
zi aradım, halbuki !İz Selin.ile yolyle 
fddiğinizl söyJüyonunu .. Bari yolcu
luk i.yi geçti mi?. 

- O kadar iYi geçti ki, bitme.ıini is
temiyorduk .• 

- BeJcrattan nı zaman hareket celi • 
yonun uz?. 

-.He9&J>Ça burada iki gün kalacak -
tık, daha dofrusu burma iki gün r.:zi 
be'kliyecektik. Sizden bir haber ~kına· 
saydı, yann akıam hareket edecektik .. 

- Öyle ise ıene yarın akpma kadar 
kalırıııruz .• Ben ı!se, ıehrfo her tadını 
gezdiririm. 

- Ben yollarda kalmasını pek r.ste· 
mern. Bununla beraber karımın Lı fik
rini almak l!zımdır. O isterse bir gün 
daha kalını •• Fakata bur::da yapılacak 
bri #.flmis yok mudur? 

- iI>emek burada 'ıYl'pilaeak bir 'ıiniz 
kalmadı. 

_ ~~ .nnneaiyorum. lhanutila :be-
raber waz.iyeti 4Ccnevre, lBmWıı w:: 'Ilı -
tanbUl rmericilcrjnc b=.löiri!~ tnlimat 
bekliyorum .. 

- .O lbaltle ibiz bu a'kpm yo'.lumun 
dCftm claebiliriz. 

- trabii eaebilirsiniz, tfıikat bir ıriin. 
} •alg> fbiı:az ğlenmelL .iltemez lmisiıaiz'? 

Bu esnada IBanriyet oilahn IİÇeriye 
girai Ynbancı biT adamla kontJ!tutumu 
görünce: 

- Affed~rsirfa, diyerek b:tişik oda
ya girmeğe hazu lar.dı. Ben: 

- Ilanriyet, dedim, size arkadaşım 
V.abanı takClim edeyim. 

ienrı:nı Öl ıarltı:daııma takdim ettik
ten sonra, Hanriyete: 

- Burada artık işimiz kalrnaauıtır, 
istersen bu altşam hareket edebi'friz, 
fakat arka:iaşım bir gün daha .kalma· 
mızı tek'if ediyor, ne dersin? 

- Bu teklife :teıekkür rcderiz •• Ela • 
"!' "!<' Ecl ... radda iki gün kalmıyacak rnıy
dtk ?. tşiıniz bugün bitmedic.:Oi farıeder 
yann alqam barclrct edeb:liriz .. Behu • 
suı 1'i sen fehri ae göremeSin.. :Ben 
Bc.\lgradı çolt •evdim. Y-emekttn ıonra 
hep ber.abet' çıkar bir aıiha cezem. 

öile yemetini. hep beraber otelde 
~·e8iktcn sonra aqama ikaiSar ıetıri do
a tık. ~bb4apm. Vahan uzun müd· 

det Bel,ıradda bulundufu cihetle ıelı
rin her tarafını ıbiliyordu. Alcıazn ün
ri otele döndüğümüz ızaman kapıcı bir 
telgraf unttr. 

htaribuldan adresime <Çekilen bu tel
raf ta tunlar ya%Jlzydı! 

"Vahan çocukları 'bitalciıri, refanti
nir:de hemen hareket-etsin, vurt kay
b:tmeyin airi bekliyor1ar.,. 

Telcrafı Vahana göstere'"Ck: 

...... Haydi bakalım" ıen de bizimle 
beraber hazırlan .• ucı:fün. 

Hanriyct mc:alda telgrafı aldı ve: 
- Buna memnun oldum .. Bir arka

daş daha ıkazandık.. Y.ann akpm üçü
müz birlikte buradan yola çıkanz, de -

Vahan müdahale dderek dedi ki: 
- Bana. kalırsa bu akıam hareket et

mek daha doğru olur .• Telgraf ''vakit 
k'lyb::tmeyin, ıizi bekliyorlar., dedifi -
ne göre, 24 aaat daha buracb kalma -
mız doğru olmaz. 

- Vahanın hakkı var, derhal yola 
çıkalım, del:!im. 

- Öyle ise kapıcıya söyliyeli.ır. bi
ze b'.ı ak_şaınlr.=. ekspreste ilç yer temin 
etsin.. 

Ben kapıcıya icapeden talimatı verip 
hesabımızı temizlerken, Hanriyet te 
yol hazırl•klannı görmek üzere odaya 
çık:nı§tı. Salonda beni bckliyen Vahan 
henüz bitirdiği bir mektubu garsona 
vererek SırPSa lir Jeyler söyledi. Gar
son .ayrıldıktan &0nra: 

- Mühim bir it için Belgraddan ay
rıldığımı arkaı:lnşl::ıra bildirdim.. Şimdi 
dünyanın öbür ucuna kadar eitmefe 
hazırım, dedi. 

- Arkadaşlar burada mı kalacak? 
- Bana hare'ket emrini verenler het 

halde onları da dil§ünmüşleMir. Şayet 
dü~ünme:niıler&e, Cencvreye muvasa -
latnnızda arkadq1ann vaziyetini mü
zakere eder. oradan kendilerine tali
mat göndeririz • 
B'r~z ıonra Hanriyet te h"ze iltihak 

etti. Otelin lokantasını:ia aleliccle bir 
ye:nek yiyerek istasyona g'ttik ve İs· 
t<=.nbuldan gelı:n eksprese bindik. 

TBşna k fır" asının 
Ct>nevredekl umumi 

merkezi 
Ekspres İsviçre hududuna ı:ınn:e, 

tanımadığım bir adam kompartimana 
girerek: 

- Cenevreden geliyorum .. Ekspreı
ten inin:z, ba~ka bir trenle beraberce 

e günkü 
radyo 

ST~UL1 

B,80 ıp'lWa &m ınıUltldlii. 1t "9!yo'!orı 
!BOlo, IStYfetUn ~ ıtaratnıaaıı u;so irallyo. 
lronik aram: Ql. F~ 20, ı.ut BWblll b.:ratmCaıı 
ll'Uik ımuaildlli ve 'halk p.tlkil.an, :20;30 ()mer 
'IJtıu. taratmdan -.n.pca ~ev, '20.~ Nedime 
ve .rkailqlan ~ ~k 1ID1Dl1tllil "'~ 
ıııaık IJ8l'ldlıarı:&ut ıaysn, ~ı.n pa ıor'keatn. 
ınit&kaUle: 4'!9riba irmik tarafm4a, %1,'IS 
rorıı.it"ra, i22,1115 ,.,,._ "ft -.Ora blımerl <ve 
~ ıgınnu pogrann, p;ıo lP'llkla IO'lolv. 
'QPe!'& ve ıqperet ~an, 2S -.cm. 
80KBEŞ: 

llD,OS <orkeStı'a ~.1, :20~0 kmı?erua, 
~.10 ~ ~. ll'lprOll'IDl ıb:afvacı, 23,':50 

&betler .• 
llJOWDBA: 

"[V;llOlllGS?mdk mmıer.. :ıt,O& ~arına... 
ınuınt, ~0.08 mnniDd, 120;U ~ lkcuer!. ;21, 
~ b&"8ıil9r, !b&'ft "V9ail'9, :2ljlS llmro lkOllMJ'l, 
:22i015 •oı'Jnı9b'a 4caıuJmit, D f08 ıröpmtaj, 28,ı>O 
ıp!yaııo, :24ım'i Jh.ıılılt yay.m, :b;'IO au or_ 
ııre.truı, ıı,as lhava, bt.ber'ler, mut, 
IPAmS: 

118,0S karıflk y&ym, ~.D:I iP!yaJıO kcmaerl, 
"konuD?na. 2S,'85 konaer, 124,35 haberler, gra. 
ıtnoton, ha Ya, 

Nöbet~I eczaneler 
Bu gece ,ehrlmlzln muhtcilt aemUeıindeki 

nöb~ttl eczaneler gunlardrr: 
:Beyoğlu cüıett: 

ış~u ( :A:smı), Takalm (Kilrkçl)'&D), Bey. 
oğlu (Za!1ropu1os), !stıklAl caddesi (Galata.. 
saray), TUnel (aMtkovlı;), Yentyol.Fındtk!ı 

ıMust.?a Nam • .JCa.aımpaşa (Mlleyyctl, Ha.a 
kay (Aseo), Bepkt8.§ (SU!eyman Recep), 
Sanyer (Osman), Yeıılk6y, !ilınirgt.n, iRutnc. 
llhlsr, Be~k. ArnavutltlSy ve Ortaköy ecza. 
:ııeterL 

İstanbul ciheU: 
EminönU (Be§lr Kemal), Fatih Vezneciler 

·CO'nlversite), KaragUmrUk (All Kemal), 
llalark8y (Hll11), Abaray (lCtem Pertev), 
,__..Balat (Hi18&meddln), Beyazıt (Aaa.. 
~). ~ıua.r (Nec&U), SamatY& 
K~ (R.ıavan), .Alemaar (A.11 
ftıaz), (!elıremln1 Topkqıı i(Nl.zmı), 

'Oaknaar (t.mrahor), Kadıköy satuun 
n.8GMI. (HulQai Daman), lakele cadC!Nl CSa... 
&det). Heybeli (Halk), BUyUkada (Halk), 

TIY .ttT.ROLAR: 
~EBAŞI DRAM KISMI 

1
15..10.937 Cuma günU ikıııa... 
mı saat :20,30 da. KURU 
GURULTU. Ko~di S perde 
16 ta.blo. Yuuı: Sha.kes. 
~are. Tllrkcesi: M. Silkrll. 

• • • 
mK1 FRANSIZ TIY.Al'ROSU ŞEHİR 

TiYATROSU OPERET KISMI 
15.10.937 P~embe gUnU akşamı saat 
20,30 da TOKA. Komedi 5 pErrne Ya. 
zan Edvard Burde, Türk~esi: Fikri 
Adil. 

ERTUCRUL SADl TEK 
Bu gece (Pangaltı) 

ran ainemasmda (Er. 
{ekler 40 mdan 110nra 
•.zarla.r) ye.ıi vodvil ve 

!'tvü. Yann geoe (Ak
.-rayda) yeni tiyatro. 
DWl a.çılıp. 

r•VATANDAŞ l 
Haydı Alkazar 
Sinemasına 

2 :fılm birden 
1 - y llnl111DUZ11D Wcçisi bhramaa 

Mehmedcilderia eon 

Trakya manevrala· 
rını Git Sen de Gör 

içinden gelen sevinçle allaJ!ı, 
durma.dan alkı.1la 

2 - Ölüm RÖlgesi 
Ba§ rollerde : 

BRUCE CABOT ve 
JOSEHPE CALLEIA 

Büyük gangsterler filmi 

· s Ari zona 
Çeteleri 

KEN MAVNARD 

Tlo~ivıtd'lcı ıfücıu:lımım taıı~1ı sevimli bir arti.st: MGY ~ 
Moren SuB~iVan asrı 

bir kadın değil ! r1 
Moren O'Sullivanm asri bir kadın ı Moren omı yine çıkarmiy~rak, tel' 

olmadığı, Holivud.da 111k sık söylenir ve ıinde bir bezle kaplaıru}tır. . 
güzel yıldız bu sözleri asla tekzip et- 1 Mis O'Sullivan, ne isted iğirıl/ "ı' 
mez. Çünkü, kendisini diğer bir çok ve bu isteğinden onu hiç bir 1' ,. 
kadınlardan farklı tutmaz ve ıinema ar vaz geçiremez. o'I. 
tisti olmanın, kendisine has olmiyan bir Eline geçen bütün senaryoları . 

·~ı 
mizı..'.:ı zorla kabul etmesini icap ettir- Oynıyacağr veya oynamak isted1• 

miyeceğini t.öyler. lcri arar. ~ d 
Filhakika Moren, tam manasiyle ve Moren daima nıiltencvvi roJlc! 

her §eyden evvel kadındır ve kadının Şimdi iae ıen büyük anusu "m~I~ 
her işe kanımasının kendiıine ' • tlmh- dm" ırolü ~pmaktrr. Bu ı-ol vakla ~· ll'I 
6ından bir: çok fCylec kaybc~ .ii~ini ve ta.biati.an"• IJYP'ıtn iüJi,. r:;;; 
daima iddia eder. bunda .muvaffak olacağını iddia 

Bu sebebler~en dolayı, Morenle, es- tedir. ~ 
ki nesillerden arta kaldığı yolunda alay Güzel artist, bilfillara, yani f 
edilir. hayatından çekildikten sonra yalfef 

Moren, meşhur senaryocu Jan Har· zacağını söylemekte ve ~öyle dedi lo 
rovla evlendiği ana kadar, Holivud.da dir: ~ 

kendisini yapayalnız hissediyordu. Bil· "- Bu arzumun bir gün t~~ ır 
tün ailesi İrlandada kalmı§tı ve genç edeceğini ümid ediyorum. Ben I_, 
"yıldız" münzevi bir hayat sürüyordu. bana yabancı olmiyan ıahıslar .,.e p 

Bir çok peresti~karları vardı. Fakat leler haltında yazı yazacağı~.~ 
bunların hiç birisine aldırmazdı. Bunun onlar hayatın esasını teşkil ed~,. 

sebebini ise şöyle izah etmektedir: • Bugünden itibartn 
- Jan ve ben o kadar uzun zaman- 1 A s R ,,.

1 danberi evlenmiye karar vcrmittik ki, 
ondan ba§ka hiç bir erkek benim için 

Sinemııd' 
. ' Si.nemanın en büyük artistler!• mevcud değiLdir. 

Bugün, Morenle kocası, Holivudun 
ı.:ivannda çok güzel bir lcö§k yaptırmak 
tadırlar. Bu bina, güzel artistin !rlan
dadaki kC>§küne benziyeccktir. Genç ev 
!ilerin ikisi de çok dindar oldukları için 
köJkün yanında bir de kü~ük kiliıe in
ta edilecektir. 

İrlandalıların batıl itikadları olduğu 
söylenir. Moren öyle değildir ama, o
nun da garip bir adeti vardır: Film sev 
rilirken ni_şan yüzüğünü parmağından 

katiyen ~karmaz. 
Filmler.den birisinde muhakkak yil

züğün görünmemesi icap etmiı. !akat 

güzel filminde: 

Korkusuz Kapts0 

CHARLES LAUGT'.ON ""8 .. ıJ 
KLARK GJ."" 

tarafından pyanı hayret fuıs' 

Işıklar SUnoııc~J 
ELlSA LANDI ve FRED AS:· ı 

tarafından oynanmış YV Al 

güzel operet filmi 
Şarkı, Ne§c, Kahkaha . 

.~ 4' 
A 'n'Upanm bir ucundan diğerine .• Memleketleri dolaprak- T ehli...,... 
sevimli .• Erkanıharplerin etramu gözetliyen.. 

Matmazel Doktor 
Tamamen SELANIKTE ~- Fransızca sözlü filminde Jf 
Plerre Blanchard ile beraber oynayan Dltapst 

her tarafta atkı Ye ölümü saçmaktadır. 

d 

Pek S C M E R Sinemasındl 
----------• yakmda .... / 
~--------------------------------------------------------------~------~---------~......--/./~ 

1 " OnUmUzdekl pazartesi ak,amından IUb•r 
1 

SA K A R YA sinemasın"~ 
iraeıine başlanacak olan 

- Maalesef oylcd:r .. Vaziyeti bili • 
yonunuz.. Bazı İttihatçılann btanbu
la~runek üz.ere bulundukları, bu mak
ıatla İngilizlerle müzakereye giri§t:k
lcıi haber alınmııtt. Bunun ~erine 
Berlinden Sofyaya kadar bütün büyük 
ıehirlere adamlar gönderildi. Bunlar 
tren ve ekspres yolcularını takibe me
murdu. On beı gündenbt-ri sarfedilen 
bütün gayretler boşa çıktr, hiçbir yeme 
ittihatçıların izine tesc:ı:iüf cdilrr.edi.. 
Y.Jnu Uç gün evvel Bahaeddin Şaki- _ 
rin Sofyaya gitmelc üzere Pe§tey'!' ccl· 
diii bber alındı. Derhal Pef ~ ac':am
lar takıldı ve yollarda icap ~den tedbir
ler alıridı .. Son dakikada Bahaeddin 
Şakir takip edild.:ğini anlayarak Sc!ya
ya kadar bilet aldığı halde yoluna, de
nm etmedi ve birdenb're Peıteden 

.Dcrline dlSndQ. Bunun üzerine tren yo
Jutıun tehlikeli olduğunu gören ittihat· 
sılar tlmdı1'k seyahatten vaı~eçmi~ bu-

Cenevreye gideceğiz, dedi ve hemen u-

1
., (: ·:~.:: .; f. · Ll t> 

zaklaıtı.. '•mııiiiiiiıııllllİııiiiiıiiiiiiiiiiiiiıimilıiiiıiiiil---.-----------------~ 

VALS DALGASI 
lunuyorlar. ., (Devamı vcır) 
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41 Cinayet ve aşk romanı 
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lltaıGa 

bıa lıir Ylrı fanya dolu olan taba· ı 
ti '9 •"la":' itti. Bir fincan kahve iSj· 

•1r kalktı. 
dıı, &o.ara dakika kadar, ınütereddid dur· 

~k ..-.:ıını ha'.irçe sallıyarak, ye
~ te dan ayrıldı. Bijyilk 10f&yı 

aır - 11lerdivenıerden yukan çıktı. 
. tÇtrde pı Yurdu ve cevap bekledi. 

di: n berrak bir ses cevap ver-

..... Ot 
~ rittizı 

li0r~~o~buri, ka{lı~·· açtı ve Siseli 
ınuht~ ıstirahat etmekte olduğu 
0<4ıııı. . ve Elizabet üıliıplu yatak 

G tırdi. 
f tn~ k 
,ıtı.d, tidd •dın, penbe ipek pijaması i-
"hı •e ~ harikuladeydi. Port~kal 

'1tr ~. ve içmek suretiyle 1 a:ıve 
' ~· 'l'epsi yanındaki küç: ik ma 
~ "'.:de duruyordu. Ken.diıine 

ile "t Uplan okuyor, ve hizmet

~ lfer tr~ ~la koıup it görüyocdu. 
,e .. bu kadar bariz gilzel-

n.elc zamanı r.,eldi. Halbuki itte sizinle 

evlenmiı bulunuyorum. 
Sesili teYtanl bir kahkaha atarak: 

_ Bütün hayatınızo.:ı aynlrr.amak 

üzere benimle evlenmit bulunuyorsu· 

nuz. Benden kurtulmak istiyorsunuz fa 

lcat bunun imkinaııb&rnı anlıyorsunuz 
_ Bu tarzda beni ainirlendirmek· 

teki kirınız ne olacak? 
_ Sizin dininizi~. sizdeki bu inad· 

cı fikirlerle ... Sizin lromik adetleriniz· 

zi anlatıyorum da dostlarım gülmekten 

kıvranıyorlar. 

- Eğlenceli vakit geçirsinler, ala. 
Fakat biz evvelki meseleye avdet ede

lim. Siz buraya ne maksatla geliyor-

sun uz? 
Karısı muhavereyi çevirmekte is

rar ediyor.du. 
- Siz gazetelere broyanatta bulun-

mutsunuı. Benim borçlarımla alakadar 
olmadığınızı söylemişsiniz. Bu tarzda 

bir harektti terbiyeli bi' insan için mu 
va'ık mr buluyonunuı? 

Kalem1 otomatik 
surette yontan Alet 

[ 

Çok d efa ba şınıza gelmi~--.:r: Yazı 

yazarken, bütün dikkat'nizi temerküz 

ettirmiş, iyi bir cümle yapm<:.k, güzel 

b'r ifade tem:n etmek için zihirı yoru

yorsunuz. Aklınıza parlak b'r fikir 

geliyor. Kaçırm<:mak için hen.en yaz· 

mağa davranıyorsunuz. 

yarı crırnleyi yazmadan kJlemin ucu 

ya kırılmış, ya bitmiş oluyc r. Siz linet 

eder~k kalemi tekrar açmakl.ı uğraşır • 

ken :ıklınızı:lal: i parlak f.:kri de unutu · 

yorsunuz. Biltün emeğiniz b:>şa gidiyor. 

Yeniden düşY.mek ihityac.ı hasıl oluyor 

f 

~ 'ti.~ kalbinin çarptığmı hiı
h~' h kın Lord Horburi hiç bir 

"-liıı, ~tınedi, karısının bu sabah 
s· 'İt •rtı likaydlik duydu. 

~~liııirıılftla~, -bundan Uç yıl evvel-

- Böyle bir tedbiri istemiyerek it· 
tihaı: etmek mecburiyetinde kal:Jrm. 
İki defa faturalarınızı ödedim. Llkin 

her şeyin hududu varJır. Sizin kumara 
fevkalade büyilk bir iptilinız var. Bu
nu niçin münaka§& etmedik. Lakin ben 
sizin Horburiye niçin geldiğinizi de 
biliyorum. B"1 ıato, sinirlerinize doku
nuyor. bura.da patlıyorsunuz. Öyley-

İ§te buna kar:?· gelmek için kalemi otcm:ı 
tik surette ye.otan Hr kalem açac~ ğr 

icat edılrr.'~ tir. Bu kalem açacağı ka-

~· Cl.ııbe • Lo lıi lrı! aıı. 11 rd Horburinin 

ı:. ~ .. ~ buJ~ak e~iyordu. Fakat 

b~ !'tıbi ~kıdendı bu... Şimdi o 
1( b Yeıı değ' • • ş· d' 

1~ tr ley bitrn· .'tmEııt,'. ım ı ır-
'Yılnıı l§h. skıden aarhoıtu, 

au ıtr. .i 
di }f ıiyerett 

Otburı en hayrete dilıerek le-
'~ •ordu: 
l!: e "•r S r1te1t L tefen? Ne oluyor? 

'!:fil b' 
ıı •• 'Siı· ır tarz.da keıip attı• 
~ilt ınıe k • 

l btıb onu~.:aklarım vır. Bir 
ledi li •ıa kalma1< iıtiyorum. 
' 1ıa Orbur· h. l'tıi,· , ""ııt1ı 1• ızmetçisine: 
'"·~,. • .. ı - .ı .. .ı: 'L.U .• - .. -- ~-t..:1:-

; ~I Uıt'" 
tic lln11 une efendim. 

~.... ı hiırn t • L 
~d.~lll\e b· e çı, ord Horburi iı 
~ ır naza k .._ Çllttr r attx tan ıonrı 
"il . 

lord dl tn it 
lfotb . apıyı kapadıktan sonra 

Urı Sl 

~ ": Siıj luze baıladı: 
ot" n bura • . 

l tenrtıek • ya nı~ın avdet ettifi· 
""'di lı ııterdim s. r , qorb • ııe ı ... 

~İçin urı ornuılarınr kaldırdı. 
~t' ~i . gelnıiyeyim? • 

ıı: ~ Çın illi? 
•lı Seb gelmemeniz irin bir 

' A.. ebler ~ -~ var aanırım. 
' iti ıend -~- · l'•bii e... Sebehler ... 

11."'li)tt 1t· • \7aıiye•i • .. 
~ }' ı, siz v b mız oyle bir hal 
~ •~rrıa • e en ayni dam altm-

ttllt rnaga ara 
~~· lien . mızda karar ver-

. . sııe Lo 
h tırrı. E . ndradaki evi ter-

i qir Pıce de 
e lr· derce para bırıkmııtzm. 
~ ~r eye kada 
l'del\b•>'a1ıyaca1ctı r arzunuz veçhi-

ıre <l" nız Öyley . . 'l' ondünU ., ıe nıçın 
tltrar . ı. 

'l> Sıı~u 0 
, lha elveri 1~Uılarını silkti. 

t.,ct 1 ı •ayıyordum 
...... • Para rn ... 

lliy
0 

-'rtı1ıt Ya b ~ıelesinden dolayı. 
turrı ra bı ı s· Jı. 1 ·di ızden nefret e-

l l'ltır.1. Ye bird · 
'tin ~. Siı dü enbıre cenç kadın 

se niçin geldiniz? • 
Siseli Horburi y 1izünü buruştura

rak cevap verdi: 

- Şimdilik burada bulunmamın 

daha iyi olduğunu düıündüm. 
- Şimdilik mi? 

Bu sözü düşUnceli di.'ıünceli söy
ledi. Sonra, karr11na ıualler sordu: 

- Siseli, o ihtiyar murabahc.•.;ıdan 
odünç para almış mıycııniz; 

- Kimden hazettiğinin bile farkın
da değilim .. Kimmit o murabahacı? 

- Pek ala biliyorsunuz kim olduğu- · 

nu? Promethe tayyaresinde öldürülen 

ihtiyar kadınd•n bahsetmek istiyorum. 

Ondan ödünç para almış miydiniz? 

- Tabii almamııtım.. Bu ne sual 

böyle? 

- Saçma konuşmayın, Siseli 1 Eğer 

bu kadın ıize ikraz.da bulundiyıe bu
nu bana itiraf etmek en hayırlı yol-

lemin ucuna ı.eziriliyor. İçinde ufak in

ci! bıçaklar vardır. Kalemin ucu yazmaz 

oldu mu basıyorsunuz. Kalem kendili • 

ğinden istediğir: z incd:kt.:: açı!ıyor. 

Odalan havalan
dir mak tein 

ne yapmall? 

Bir depo veya garajınız var. Pencc 

reyi açık bırakmak istemiyorsunuz. Fa

kat tamamiyle havasız bırakmak da i· 

§İnize gelimyor. Pencereleri tamamiy 

dur. Bu itin kapan.r • · •ğı muhakkak. 

Mahkeme, taammüden katledilmiş bir 
insan müvaceheıindcdir. Bir veya bir 

le açmadan, tamamiylt: kapamadan, 

lüzumu kadar hava ginneıini,rnarangoı, 
yapıcı ustası çafırma:Jan, kendiniz de 

kaç kitiden tüphelenerek tahkikata 
giritilecektir. Bu mürabahacı, ıüphesiz 

kimlere para verdiyse bir yere yaznut· 
tır. O iıler bulunacaktır. Eğer aranız· 

da bir ikraz ve istikraz muamelesi var· 

sa önceden ihtiyatlı bulunmalıyız. 

Flulkeae bunu söyliyelim. Vereceii

miz cevabın ne oldufunu huırhyalrm. 
Flulkealer ve Vilbrahamlar, bu 

Horburi ailesinin vekaletini haizdiler. 

N eıillerdenberi bu anana devam ediyor 

du. 

temin edebilirsiniz. 

Resimde görüldüğü şekilde iki çin 

ko .parça.sı a!ın, her birine ilç yuvarlak 
dehk delın ~ınkonun birinin kenarlarını 
o suretle kıvırın ki diğer çinko içine gi 
rebilıin ve tramvayın ray üzerinde ha 

reket ettiği gibi hareket edebilsin.Bu i 

çe girecek çinkonun ı ucunu parmak gi 

recek kadar kıvırın. On.dan sonra ka

pıya, yahudda pençere kenarlarına üç 
yuvarlak dlik delin. 

tn ??ıı:_ nyı ü~ • . 
ı , ........ tekrehj . • erındekı erkek· 

!turu uı Uıtcıc sınız ! 
- Mahkeme huzurl!nda bu kadı- · 

nr tanıma.dığımı söyledim. 
ku:nadınız mı'! 

Ga:etede o-

Birinci çinkoyu bu deliklerin üzerine 

çivileyin. lkir.•.:i !jinkoyu birincinin i

çine sokun. Açıp kapamak suretiyle ga

rajınıza, deponuza, veya odanıza iste

diğiniz mikdarda hava aldırabilirsiniz. 

l r et teh rn' ? 
lı)loraıuı ?f'le]t ceıaretı' .Bana bu suretle 

lt•J>ri 1 llı, ÖtrJ ını kendinizde bu-
b s eri • . ,J e mi? B . • • 
lırj lltıı k en kı, sızın 

ti '-toı arıılaınak .. 
ndc lt•ı Unu ltrh · uzere Hor-

dırrı ın etrn le 
b - li · e rnecburiye-
lıti, 'b Or-btır• 

.. qOtb 1 l.iltoau 
·•Uı b lıti ı .. liorb · H 
\t lıdu .... Büt'" urı, or-
c t,a r. -'tıar un dü,ündüiil· 

tıi lçı it" . av t 
h· rrı tib· 0>'li.iJcr ~ arı..ıar, ihtiyar 
ır rrıuhiı bir ltild .. . .h efendim! Be-

t. ın ıçın - ıı tam patlatıcı 
l\ıl\ •ııc, 

rrıuhit· tarı b 
ınc azr k dı 

~ - ~... u;oa.bilirl . a nlar bura-
1\~r tt ... \t erdı. 

" &· Cnct• )tııı ııııt ı:ı ker 'b' 
" Ct., S· Jtcrtd'J . il l bazı Jt& 
"lt ıı ı. ı :rı <l 

•rltacl endin· e ata Mnzi-
~ •ır ııe onı d 

tlıau. liort~~t'tıcliydini:~ an bir ha 
......, Pe~tr 

!la eye doğru ··• 
>'le bj.. yu 

• fCyj lc • 
endırr.e teklif et-

' 

, 
-

Kocaıı ıert sert: 

- Bu i!adeniz pek o kadar büyük 

bir ıey ifade etmez! • dedi.- Şayed bu 

mıdam Jizelle muameleniz okluysa e

min olun ki roliı meselenin farkına va 

racaktır. 

Siseli, hiddetinden titreyerek aya

ğa kalktı. 
(Devamı var) 

Ton Ton 
amca 

stadvo.mda 

5 

OkyaınusDaıro aşmak uğrunda 

Mahvolan kadın 
tayyareciler 

Gemiciler, içinde kadın bulunan geminin 
lalisizllğe. uğıagacağına inanı~lar ... Yedi 
/;adın layyarecinin ()kyan11slara ğömülü-

şü onlara hah verdiı migor mu ? 

Eski gemiciler arasında türlü tilrlü 
itikatlt:r varmış. Bunlar, ,:çind..: kadın 

bulunan b ir geminin mutlak ıurettte 

talihsizlikle karşılaşacağına inanırlar -

mıı. 

İnsan. Pasifik ve Atlintik Okyanos -
larınr tayyare ile aşmak teşebbüsüne 
gir.:.ıen J 2 kadın tayyareciden yedi

sinin kaybolanlar listesine dahil bulun· 
doğru mu düşünüldüğü zaman ister is· 
temez :ski gemic,:ıere hak veriyor. 

Bunlardan ıonuncu&U da, ..mcıhur 

kadın tayyareci Amelia EarEa .. ~nır! 
A:ne•,:a Earhart, Atlantik denizini aşan 

ilk kadın tayyareci idi. Ayni zamanda 
Havai odalariyle Amer:ka arasınlda da 
bir rekor yapmıştı. 

Bu cesur kadın taayyrecirfo ve rası
dınm son uçuşta başlarına neler geldi -
ği, ne gibi akibete uğradıkl;ırı hakkın-

d-ı §İmdiye kadar yapılan :ıraştırma -
larda en ufak bri iz b:le elde edileme
mittir. 

Atlant.:k ve Pasifik Okyanoalarını 

atmak teşebjUsilne girişen altı htdm 

tayıyreci de bu denizludc kaybolmut· 
tu. 

Mildred Doran adındaki kadın tay

yueci 1927 de blr mektep muallimi 

idi. Havai al1alanndan Amt-rikaya uçu-
yordu. ' 

San Franr~skodan sonra rasrtlariyle 
birlikte kayboldu. • Kendilerinden hiç 
bir haber Qlınamadı. 

Ayni senen:n Miladı İsa yortusu gü
nünde Newfondland'ıdan Avrupaya uç
mak teşebbüsüne giri§cn Mrs. Francis 

de gene ayni akibete uğramıştı. Uçuş
tan ıonra ne tayyareden ne iki rasıdın

dan ve ne de kend:sirBen bir haber a
Jmamamıştı. 

Ayni sene ve ayni ay zarfındc1 Av
rupalı prenseslerden Lowenstein -

Wertheim de inıiltereden Kanadaya 

uçmak uğrunda Atlantil: denizinin de· 
rinlikler:ne gömüln.üş bulunuyo/;tu. 

Ayni yol üz'erinde ertesi senenı:ı mar 
tında MiH Elsie Mackay da kayboldu. 

ı 93 ı de Atlintiğl .a..ımak ıeşebbüıün
de. iki kadın daha can verdi. 

Kaybolduktan aonra bulunan l:adm 
tayyarec!ler arasmda Miss Elden ile 

Lili Ditleatz ha~ ikutade bir talih ese -
ri olarak kurtulmuşl .. rdı. Bfrincisi A· 

merikalı, ikincisi Alman olan bu kadın 
tayyarecilerden ıkisi de hfila sağ ve 
uçu~larına devam etmektedirler. 

Atlantiği aşmak hususunda erkek 
tayya recilerin vcrc.:kleri kurbanlar da 

az değ,:ldir. Amerikalı Rediern, Fransız 

Nungeser ve Coli, gene Fransız Jean 
Mermoz gibi cesur ve mahir tayyare
ciler de ayni akibete uğram ktan kur
tulamamı1lard1r. 

Ölilmlere mal olan Atlintik ututla • 
rında gazeteler tarafından verilen yük
sek mükafatların amil olduğuna hf.ç 

şüphe yoktur. 1919 da Daily Mail ta -
rafından vaddedilen mükafat 50.000 ldo
lardI. 

M. Hawken ve Grieve bu uçuı esna
sında az kalsın hayatlarını kaybediyor
larcr. 

Bilahare İngiltere Kralı Corc tara -
fından nipnla taltif olunan bu iki tay-

yareci uçuıu ikmal edememelerine rağ· 

men D<"lly ?~ail tarafından (5000) l:lo
lar ikramiye ile mükifatLındırılmtJlar

dı. Bundan bir ay sonra Atlantiği aı
mıya muvaffak olan iki tyayareci ise 

(50.000) dolarlık mükafatı kazanrnrı • 
lardı. 

Bütün bu hadiseler, sadece macera -

ya atılm:ık gibi hislerden doğmryor. 
Atlintiğ.: aşmak, Ol~yanoslan birer dur 

gun göl haline getirmek üzere yapılan 
bu hamleler, mo::leni) etin ,.e insanlığİn 

yükselişi yoluncla atılmış ve atılmakta 

bulunmuş 'ad·:nlar sayılabilir. Bu cc • 

sur insanlar olmasa, fen belki de oldu

ğu yerde aayacak, kimse yeni ke;jflcrc 

atılm.ıyacaktır. 

Amelia Earhart gibi her cihetten 
mükemmel bir insanın kaybolması j)e 
neticelenen son uçuş elbette ki bir fa. 

c:adır. Fakat facialar olmadıkça hayatta 

ne terakk.:. ne de inkiı;af ml"vzuu bahso

labilir. 

Amelia Earh:ırt gibi insanlardır ki 

bu dünyayı yaşamıya Hi.yık bir dünya 

haline getirmektedirler. 

Yeni neşriyat 

Çocuk duygusu 
Çocuklar için çok faydalı yazılar ve zeng1n 

hediyeli mUaabalaJarıa dolu olan bu gUzel 
mecmuanın 3 Uncu sayısı fülrt renkli bir ka.. 
pak lçınde intişar etml§tlr. F iya t: her yerde 
5 kuru§tur. 

BUtUn çocuklara 'e alle t'Cislcrine tavsiye 
ederiz. 

Sinema objektifi 
En ııon sinema habe.rlc:'fnl ve haftanın fllm 

krlUklerlnl ytlklU o'an bu gtlu-1 salon mec. 
muaamın blrlncl ıayıaı çıkm111tır. 

' 
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ispanyada harp 
gene şiddetlendi 

Asilerin tayyar'eleri Madritte 
gene bir çok sivil öldürdü 

lspanya ı 1 yakında f&l'k cephesine naklolunacağı be • 
yan edilınektedJr. .Madrlt H (A,A,) - Cumhuriyetçi kuv. 

vetıer, Sesenanin iki ldlometre cenubunda 
büy1lk casa de Mesueıo mC\'Zilni ani su. 
rette butırarak zaptelmlşlerdir. 

Şarkta CUcsto. de la Relnanm garp cena. 
hında harekat icra etmekte olan diğer cum. 
hurlyetçl kuvvetler, Sesena yolunu kesml~. 
lerdlr. 

CUmhurlyetçller, CUesta de la Reina mev. 
zlln1n ihatası ameliyesini ikmal ctmlşlerclJr. 

Muharebe, 12 llkteşrinde saat 16 da başla. 
mI§ \"C geceye kadar devam ctmı,ur. ıs ilk. 
te§rinde !ecir vakti astler şiddetli bir mu. 
kabil taarnas icra etmişler ve dün aabah sa. 
at1crcc do.,·am eden çok §lddetlf muharel)eler 
yaparak yıml alınmış mevzileri istirdada ça. 
ırvnışlarsa da hUkQmetçller düşmanın taz. 
ylki kar§ısında kat'lyyen çekilme. 
mlşlerdir. 

Astıcrin zayiatı çok mühimdir. 

Harp esirleri 
Valeııaia 14 (A,A,) - İyi bir membadan 

öğrenildiğine göre hükQmet, yalanda harb 
esirlerinin mccbur1 çalqımaları usu!UnU te. 
Ela cdecckUr. llk olarak çalıştırılacak otan 
esirlerin MadriUc CUenca arasındaki mUna. 
ka!At yollarında istihdam edilecekleri söylen 
mektedlr. 

Madridi bombardıman 
Madrlt 14 (A,A,) - Dün Madrltln bombar 

dnnan edilmesi neticesinde birçok tele!at 

vukua gclmı,ur. Birdenbire süratle yapılan 
bombardıman, halkı telAşa dUşUrmilştUr. Bir 
çok ölll ve yaralı vıı.rdır. 

Sinemaların kapılar önUne ob1lsler dU§. 
mUş ve panllt cıkanlmıştır. Hemen hemen 
bütün mahallelerde bombardımanın izleri 
görülmektedir. 

Hava taarruzları 
Valensla 14 (A,A, - Müdafaa 

tebliğ edJyor: 
nezareti 

Merkez cephesinde: cumhuriyetçi kuvveL ı 

ler Jarama ve Cuesta de la Relna mmtaka.. 
larmda hafif surette Ucrlemlşlerdir. 

A81ler, c;;a~amba sabahı EndUlll.9 yoluna 
bUcum etml§ler n hükQmet milislerinin blr 

gün evvel kazandıkları bazı mevzileri terket. 
mcğe ve geri çckllmeğe mecbur etmişlerdir: 

Şimal cephe::· · je: Şark mmtakasmda.. 
cumhuriyet topçusu dU§man takviye kıtala. 
nnr RJbada.scllya varmaktan menetmfıtır. 

Fakat asi piyadesi hava kuvvetlerinin hlma. 
yesilc San Martin de Badeyi işgal etmiş ve 
Comentorun daı"tlık rnıntakasına girml§tlr. 

Şark cephesinde: Dll§manm Fuent~ de 
Ebro Ye Filuero mıntakalarmdakl hücum. 
ları geri pUakUrtUlmll§tUr. 

Asilerin karargahı değişiyor 
Burgos H (A,A,) - lyl mıılQmat alan 

mahn!llde Frnnko umumi 'kanırgAhının pek 

Yugoslav 
Başvekili 

Loııdrada mUzakere 
ve temaslara bı;şladı 

Londra, 14 - Yugoslavya Baı'iek:li 
Stoyadinoviç, Londraya gelmiı ve is-

~asyonda hariciye nazın Eden tarafın
dan karşılanmıştır. · 

Stoyadinoviç, Londrada Küçük İti • 
laf devletleri ile Macaristanın muka -
rcnet:. meselesi etrafında görü§ecektir. 

:Yugoslav Başvekili, Bukingham sara -

ymda İngiliz kralının misatiri olarak 
oturacal: tı r. • 

Temaslarm neticeleri 
Londra, 15 (A,A.) - Röyter ajanıınm bil 

dırdlğlne göre, Londradalti Yugoslav maha. 
fili Edenin dlln Yugoslayya ba§vck!ll Stoya. 
dinovlç Ue yapmts olduğu görUşmcier neU. 
cesind"n bflhassn memnundurlar. 

Stoyedlno .. ·lç, lnglllz siyası zimamdarları:e 
tanışmak t'ın:atını elde etmiş -Olduğundan do. 
layı !cvkal~de m:?mnun olduğunu beyan et. 
mlştlr. Kendisinin memnuniyeti İngiltere ile 1 
Yugoslavya tara!mdan sulhil muhn!aza için 
takip olunan slyaseUn gayelerinin netlcele. 
rinln aynı olm:ı.sı dolayıal'e daha ziyade a~ 
mıııtır. 

Ayni ajans. Stoyadlnovlçln husus1 bir iti. 
Ih! akdetmek ve husuııl meseleler mUzakere. 
sine girişmek niyetimle olmacıııtmı 119.ve et. 
miştir. 

" 
. • • J • t • .-- .. 

Türkiye Şişe 
Anonin1 

Bir saatta 1152 mermi 
ylizlerce ölii 

Fran:ı:ızca Paris Solr g:ızetcslnln bpan. 
yadaki muhabiri, Madritin ımn bombardıma. 
nma dair, şu tüyler OrpcrUcl haberi vermek. 
tedlr: 

Sant 21,llS le, 22,20 arasmda MadrlUn Uze. 
rlne 112:1 obüs dU§to. Şehrin üzerine ıılmdi. 
ye kadar görülmemiş bir ate§ ve çelik yağ. 
muru yağdı. Bir saat mUddetlc, zulmet içine 
gömUlmO:ı olan ~ehrin, merkezine ve §!mail 
şarki cihetinde, otUsler, ıslık çalarak, bina. 
lan uçurarak, ötum ve ateş saçtı. 

Halihazırda Madrlt sokakları, harabelerle 
dolmuıttur. 

ÖlUlerln mıktan yüzlerce olduğ'u tahmin 
edilmektedir. 

HUkftmel merkezi Barselonaya 
mı taşmacak? 

Valan.s, 15 (A. A.) - Ha,•as ajansı. 
run muhabiri bildiriyor: 

Nazırlar meclisi perşembe günü 
memleketin siyasi ve askeri vaziyetin: 
tetkik etmi5tir. Meclis alman bazı da. 
bili tedbirleri ve ezcümle bir kaç af ve 
ölüme mahkumiyet tekliflerini tasdik 
etmiştir. İçtima hakkında resmi men. 
balardan başka malumat verilmem!ş 
olmakla beraber sureti umumiyede 
zannedildiğine göre nazırlar ht.ikume. 
tin Barselon'a nakli meselesini de tet. 
kik etmişlerdir. 

Kartecenayı bombardıman 
Valanslya ııs (A,A,) - Dün saat 18,45 de 

bC§ tayyare, Gart!ıagen~I bombardıman et 
ml§Ur. Neticede ahil ahaliden 10 kişi öl. 
muş, 20 k!Jl hafif surette yaralanmI§tır· Bu 
tayyarelerden biri Palu burnu açıklarmda 
CUmhurlyctçllerln tayyareleri tarafından dU 
oUrlllmüştUr. 

Çekoslovakyada 

Hitler tahkir mi 
ediliyor ? 

Alman gazeteleri 
böyle bir iddiada 

bulunuyorlar 
Berlin, 14 (A.A.) - Alm;ın matbuatı 

Prağcla açılan ve içinde Alman milleti
ni ve onun şefini tahkir edici resimler 
bulunan sergiyi müttefikan protesto et
mektel:3.:r. 

''Berliner Lokal Anzeiger,. Prag re
zaleti başlığı altında neşrttiği bir yazı
da diyor ki: 

"ReisicUmhur Benes bu sergının 

fahri reisliğir.= kabul etmiş bulunuyor 
ve başvvekil ile hariciye nazın da aza
sındadır. Almanya en ağır bir tarzda 
tahkir olunmuştur. Çekoslovak hüku -

metinin bu hususta resmen izahat ver
mesi lazımdır. Alman milleti rfmdiye 

kırlar Çekoslovak hükumet'ı in takındı 
ğı vaziyete artık t~·ammül edemez. 

Berliner Börsen Zcıtung gazetesi de, 
bu tahkir edici tablolardan dördünün 
hala sergide durduğunu kaydettikten 
sonra şöyle yazıyor: 

Büyük bir komşu devle•fo milli his
lerine karşı her .şeyin yapılabileceğine 

da:r Çekoslovakya hükumet mahafilin
de hüküm süren fikre karşı Almanya 

ş'ddetle harekete geçmelidir. Almr..n ef
karı umuırlyesi bi:tün bu tab!ola:n ser
giden kaldırılmasını istiyor. 

llenlzden -:ıkarılan 
bir cese.t 

DUn Fındıklıda Güzel sanatlar akademisi. 
nln önUnde denizden bir erkek cesedi çıka. 
rılmııtır. üstünde iki pantalon, mu,amt:a 

ceket vardır. Cesedin her tarafı şlşml~tlr. 

Bu yUzden tanıma!< mUşkUldUr. üzerinde hU 
vlyetınl !&bata yarnr hiç bir vesika da bu. 
lunmayan ceset morga kaldrnlmı~tır. 
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kuın madeninden fabrikamıza nakli işini 22/10/937 cuma gi.inü saat on 

beıte ihale edeceğimizdtn taliplerin şart nameyi görmek üzere her gün 

Bahçekapı birinci Vakıf hanındaki mer kezimize müracaatları. 

Balkan ttllAfı 

Genel kurmay 
içtimaı 

Misnflrlerlmiz gele
cek hafta gelmeğe 

başlaya~aklar 
Evvelce de haber verdiğimiz gibi, 

Balkan antantına dahil devletlerin er
kanıharbiye reisleri Ankarada bir top

lantı yapacaklardır. Toplantı tarihi bu 
ayın sonu olarak tesbit edilmiştir. 

Yunan askeri heyeti de erkanıharbi
ye reisi general Papagosun riyaseti al
tu~da ve ayın 22 sinde gelecektir. 

Yugoslav heyeti 24, Romen heyeti 
ise 26 teşrinievvelde şehrimize gelmiş 
bulunacaktır. -Misafirlerin istirahati için Perapa-
Jastaki daireler şimdiden hazırlanmış
tır. 

Askeri heyetler ayın 27 sin.de bura
dan Ankaraya hareket edecektir ve 
Cumhuriyet bayramı şenliklerinde hazır 
bulunacaklardır. 

Halen Germencikte bulunan mareşal 

Fevzi Çakmak da geçit resminden son
ra misafir erkanrharbiye heyetlerini 
karşılamak i!zcre Ankaraya dönecektir. 

Yunan gazetecileri 
Balkan erkinıharbiye reisleri içti

maı münasebetile Yunan gazetecilerin-

den bir heyet de !tehrimi.ze gele'.:ektir. 
İlk kafile bugün öğleden sonra gelmek 
tedir. Bu heyet Yunan matbuat birliği 
reisi Zarifisin riyasetinde dört kişiden 
mürekkeptir. 

Tramvay şirketi 
Fırsattan istif ede 

edemlyecek 
Seyrise!ert tanzim ve bilhassa akşam llJıt.. 

lerl karmakarı§lk bir hal olan Karak6y mey 

danlle köprü UatUndekl izdihamı önlemek 
maksadlle Karakaydekl tramvay durağı kal. 

dınlmıı ve bunun yerine Kadıköy iskelesi 
önünde bir 1htlyar1 durakla, Karaköypalaa 

anUnde bir mecburi durak thdu edllmiftL 
Eski durak yerinden binenlerden ılrket 

Takllme kadar 11<1 mmtaka para.sı aldıfl 
halde, iskele !Snündckl duraktan binenler §lm 

dl fazla para vermektedJrler. Bu hal birçok 
glklyetlerl mucip olduğundan belediye ıtr. 
kete vaziyeti dUzeltmeslnl bUdJrm.lıtır. _ 

Emlnllnündeki tl.ltU kapalı durak yerinin 
kaldınlacağt yolundaki haberler dofru değil. 
dlr. 

iki feci kaza 
Diin akıam iki feci ölüm vakası ol

muştur: 

1 - Haydarpaşa askeri hastahane
sinde amelelik eden Süleyman dün saat 
on yediye doğru hastahane bahçesinde 

işine giderken kopmuı olarak yerde 
duran elek!rik teline basmış, cereyan 
zavallı ameleyi hemen öldürmüıtü.r. 
Kaza tahkikatına Üsküdar adliyesi el 
koy mu§ tur. 

2 - Galatada Bereket zade mahal
lesinde medrese ıokağı?ıda eski İngiliz 
hastahanesi kapıcısı Halil birirt:i katta 

ıÇERIDE: 

• ı.~ransız tran:;ı yükselmekte berdevam. 
dır. Londra borsasında dün 14i,'i9 da açıl. 
mış ve Hi,62 de kapanmıştır. TUrk borcu 
birinci tahvilleri ile U.10 da açılmış ve bir 
miktar dUşerek 13,9:> da :kapanmıştır. 

• GUmrUk mUfettlşlerlmizde::ı Zeki \"e Rah 
minin Belçikada iki ve lsveçte de dört ay 
tetkikte bulunmak üzere seyahate çıkmaları 
knrnrlıl§tırı\mı§lır. 

• Dahlilye vekdletl terli edecek vali, vali 
muavini. kaymakam, mUlklye mUfPtU:I. 
mektupçu ve nUfus mUdUrlerinln llıtesinl 

te9blte ba.Şlamı§tır. Tcr!Ucr CUmhurlyet 
bayramında olacaktır. 

• Üniversite ve yükaek mekteplerde diğer 
derslerle beraber askerlik dersleri de başla. 
mış bulunmalctadır. 

• ömmunu tesstırle haber verdiğimiz Tıb 
fakUltcsl son sınıf talebesinden Turgut, dün 
Gureb:ı hastanesinden kaldınlarak BeyazıL 
ta nanıazı kıhnrnış ve arkadaş:arınm elleri 
üstUndc Fatihe kadar götürülerek oradan 
otomobille Edirnekapıya götnrülmüştUr. Ce. 
nazcde tak11?te ~Jram. doçentler ve doktorlar 
bulunmu,lur. 

• I.Ağvoıunan zatı~lerl dair~inde muhase 
be memuru iken bir mutemedin yaptığı ihU. 
llsta alO.k~r g6rülerek gryaben be~ ıene hap 

Üniversitede 
dönen talebe 
Ankaraya heyet 

göndermek lst1yorlar 
Bu sene üniversitenin !en ve hukuk ı 

fakültelerinde sınıfta kalmış yüzlerce 

talebe, vekalet nezdinde teşebbüste 

bulunmak üzere aralarından birer l:ıeyet 
seçerek Ankaraya göndermeğe karar 
vermişlerdir. 

Fen fakültesnide kalanlar bu !~e bir 
kız ve bir erkek arkadaşlannı memur 
etmiılerCir. Hukukun muhtelif sınıfla
rında kalanlar ise vaziyetleri ayn ayn 
olduğundan murahhaslannr kendi sı -
nıflanndan scçeceklexldir. Bu fakültede 
üssü mizandan kalanlar, bir ders -
ten !dönenler, iktnci s r n ı i t a kalıp 
ta kendileri f~in ayn bir sınıf istiyen-

ter mevcut olduğundan yukarıdaki tar
zın daha iyi bir netice verebileceği dü
şünülmii§tür. 

Talebelerin Ankaraya göriderdikleri 

,=.stidaya pazartesiye ckadar bir cevap 
gelmezse murahhas talebe1er ~nkaraya 
gideceklerdir. 

Kemaliye asliye hukuk mahkemesin
den: 

den Halil oğlu Tevfik kızı ve Hasan 
Tahsin karısı Lütfiye ile Atina kaza
sının Makrevis köyünden Nuri oğlu 

Hasan Tahsin aleyhine açtığı talak tes
cili davasından dolayı müddeialeyh Ha-

san Tahsinin ikametgahının meçhuli
yetinden dolayı tebligatın ilanen yapıl-

masrna karar verilip duruşmanın 8/ 
11/937 pazartesi günü saat 14 de mah 
kemede hazır bulunmadığı ve bir vekil 
de göndermediği takdirde hakkında 

gıyap karan verileceği ilan olunur. 

asansör kapısından aıağıya bakarken 
müvazenesini kaybederek düşmüş başı 
yere çarparak derhal ölmüştür. 

ııe mahkQm olan Vehblnin ağır cezada veca. 
hen ve yeniden 00.lulan davasında suçu gd. 
rU~mlyerek beraatlne karar verilmi:;ıtlr • 

• Snyadı a!mI§ olan kadınların erlteklerln 
den ayrıldıkları takdirde mahkemeye mUra. 

caatıe tıı,ıdıkları kocalannm soy adlarını 
de~tlrerek kenclJlcrlne ayrı bir soyadı ala. 
tllcceklerl alc'.kadarlara tebliğ edllml,ur. 

• Almanyadakl Ufa film şirketinin reji. 
sörlerinden birisi şehrimize gelmlşUr. Ren. 
dlstne Eerllnde çalııJan ressamlarımızdan 

Kenan re!al<at etmektedir. 

• Yatı ve belediye reisi Muhiddin üstün. 
dağ itfaiye mUdUr!Uğünde açılan kursı.n 'bl. 
rlncl devresini bitirenlere bugün merasimle 
diplomalarını verecektir. 

• Muğla ve Denizliyi b1riblrlne bağlayacak 
olan bUyUlc Akçay köprtlsünün fn~as:ı karar. 

!aşmıştır. MuğlB • Köyceğiz yolu Uzerlndekt 
köprünün ayakları bitmiştir. 

• KabzımaUar dün ticaret odasmda bir 
toplantı yaparak ltcndllerlnln komisyoncu ol. 
madıklarını ileri stlrmll§ler ,.e Yergilerin 
buna göre azaltılr.ıa.aı için ticaret odasınm 
ufra§masmı istemişlerdir. 

• İnglltercde .'içki kralI,. lı\kablle anılnn 

B!rkln, yanında kızı ve iki ahbablle §ehrlml. 
ze gelmiştir. 

• ·Buraada ll.!tU başı dUzgUnce bir kadm 

Dış 

Şehremini ho.lkevinden: ~ 

Evimizde lE>-10-937 cumartesi 'I 
at 16 da bir resim sergisi açılacal<~ 
evimiz Ar kolu Uyesl ı;e Topkapı ,.ıt 

aamı Abdullah Çizgenin sara3•a. 
resimleri te~hlr cdllecckUr. 

Sergi 22-10-937 gUnU nkprııııı' :t" 
hergUn 10 d:ı.n 16 ya kadar açıktır· 
ve duhuliye yoktur. Herkes gclcblllt· 

,,A, 
dllmlrkcn yakalanarak adllyc:)-C rY 
adliyede bu JUks dl!encinln ustn • 
cebinde 3ll:i lira çıkmıştır. ıı ' 

• Nazmi pamuklu fııbrikasınıtı ıll' 
minden sonrn şc.hrlm!ze ı;elmiŞ 0 fi 
Ba.'lk Umum mUdUrü Nurullah 
akç:ım, Ankara.ya gitmlııtır. 

lJIŞARIOA: 6' 
• Romanyanm Sibiu mıntaka811' 'I 

o.skcrl manc'\Talar muvattııklYctl" 
mlıiUr. ~ 

• Genç Mısır kralı Fanıkun il~, 
mUdUrlU~nc '\"c siyasi mU/jt\\'irl~ 
!ırl<ast crkdnmdan A!i Mahir P· r 
edildiği Kahir eden bildirilmekte~'/ 

• Romada n'ıahkcmcyc verJltıl ~ 
11nolu faşist aleyhtarlarının dil~ 
lcnmlıı ve be~I 10 sene n(;'lr ıı~.tl1 
cdilmi7 ve 5 ld'I de bera.ııt c , 

• Var9ovnda dUnya çellk ,.e fll) .ı1 
ldaro meclisleri top'antısı )'apı1r.tl~ 
tere, A YUsturya, Bcltika, çc1'Ql 
Frtınsa, lt:aıya, LUkı:eınburg, ). ~ 
manya ve Macarlstanm teınsII t 

}; 
mUzal>ercler gfzli cereyan ctı:rıC t1 

• Almanyada GelsenklrkcndC p 
de dUn grizo iştial etmiştir-~ 
patlama neticesinde maden rP°" 

çökmüştür. Faclad:ı. yedi Idııi 61 

yaralanmI§tr. 
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HABER - 'Ak"şam posta!lt 

Boks tarihinde 

Dev cüsseli adamlar 
evvel icat edildi Boks iki bin sene 

band sarar, sonra alçı tçine Vaktile boksörler ellerine 
batırarak kuruturlardı. Bö.yle bir yumrukla vurulan en 

korkunçluğunu düşünün ! küçük darbenin 
hiş boksörlerinden, zenci Peter Jack
sonla 61 raund süren bir maç yaptı. 
Fakat berabere kaldı; ertesi sene ise 
21 raundluk bir maçtan sonra, on iki 
senelik dünya şampiyonu Sullivanı 
yenerek dünya şampiyonu oldu. 

1896 de, Sharkey, Fitzimmous'u 
yendi ve bu maçta iki boksörün kan 
7.300 Türk lirasını buldu ki, bu o zama
na kadar görülmemiş ~ir kazançtı. Ma
çın hasılatı ise l 0.500 Türk liresına 
yükseldi. 

Ertesi ıene, Corbettle Fitzimmous 
arasında, "Carson City,, de vuku bu
lan maç, bütün dünyanın alakasını celp 
eden bir hadise oldu. Organizatörler 
ıt.000 lira boksörler ise- 8.500 lira ka
.nndılar. Maç on dört raund sürdü ve 
Corbett faik döğüştüğü bir sırada, ha· 
tası yüzün.den, kalbine bir "direct,, yum 
ruk yiyerek yere düştü ve maçı gaybet
ti. Ayni sene, 1899 da Fitzimmous'u 
yenen Jas. J. Fe'fries, ringe çıktı. 

Yenilmeyen bir boksör 
Tom Sharkey, ''Coney İsland,. da, 

Jeffriea'ye karşı yaptığı 25 raundluk 
maçta, harikulade bir mukavemet gös· 
terdi ve birçok mütehassıı;ların iddiala
nna göre maçı kazanması lazımdr. J eff
riesle Sharkey 18.500 lira kaz3n.:lılar, 
hasılat da 33.000 liraya yükseldi. 

Je!frieı 1902 de Fitzimmonsla 

Coc l.Miz 

unddan itibaren yüzü kan içinde kal
dı. On dördüncü raundda mütemadi
yen yere düştüğü için polis müdahale 
ederek maçı durdurdu. Ve Jack John· 
son galip ilan edildi. Böylelikle bir zen 
ci ilk dafa olarak dünya şampiyonlu
ğunu kazanmış oluyordu. Bu şa~yon 

tuğun kendisine nelere mal olduğunu 
ve Amerikada rahat edemediği için ora 
dan nasıl kaçtığını ve nihayet ne vahşi 
yane bir şekilde öldürüldüğünü evvel

ce yazmıştık. 

ğu esnasında karşısına çıkan bütün ra· 
k:pteri yendi. Servetler kazandı, bun
ları bir çok cefalar bitirdi ve ancak, an 
trenmanlannı bir hayli hafiflettikten 
sonra Tuneye mağlfıp oldu. Bu mağlu 
biyet Demseye çok acı geldi, aylarca ça
lıştı ve bir sene sonra Tuneyle tekrar 
karşılaştı. Fakat artık eski Demsey de
ğildi. bitmiş, yıpranmıştı. Eski döğüş
ler:ni tekrarlıyamadı sayı hesabiyle 
mağlCıp ilan edildi. 

Dünyanın gör.düğü en iyi iki boksör 
den biri olan Demsey boksta kazandı
ğı 20 milyon lirayı iktisadi buhran es
nasında kaybetti ve şimdi menecerlik 
ve organizatörlük yapmaktadır. 

Gayet teknik olan fakat hakiki .de
ğeri bir türlü belli olmiyan Tuney bir 
senelik şampiyonluktan sonra boksu 
terkedince, Alman boksörü Maks ach
meling dünya şampiyonluğunu kazan
dı. 

Son şampiyonlar 

Spor meraklıları gayet yakın bir ma 
ziye aid olan son şampiyonluktan ha
tırlarlar: 

Schmelingin iki senelik şampiyonlu 
ğundan son:a J. Scharkeyı bir sene son 
ra da, ancak dev cüssesi sayesinde dö
ğüşebilen Primo Carnera dünya şampi· 
yonu oldu. 

l:!!t. l>eu "'" - ı · . Q ız ... ....,.se ı Karnermmı garıb 
b b~ ~· ne yazık ki hiç bir zaman 
"ll •on a §ık ten kurtulamıyan ve hele 

bfr gl5rünQ~ tJe M aks lJir 

ikinci defa kar§rlaştı ve tekrar kolaylık· 
la yendi. Ertesi sene San Frarl.:iscoda, 
J. Corbettle döğüştü. Hasılat 36 bin 
liraydı. Corbette kendisini her zaman
ki gibi büyük bir cesaret ve teknikle mil 
dafaa etti, fakat Jeffriea onu da kolay· 
lık1e yendi. Onuncu raundda, Corbettı 

midesine ve çenesine yediği yumruklar
la iki def.a yere düştü ve bu ikinci dü
şüşünde yedi saniye müddetle yerde 
kalarak güçlükle ayağa kalktığı için me 
necerleri ona döğüşü terkettirdiler. 

Jack Johnson, hiç şüphesiz, dünya
ya gelmiş en müthiş boksördü. Fakat, 
bunu bariz bir şekilde göstermek imki· 
mı ona hiç bir uman verilmedi. Onu, 
dünyanın en iyi boksörü olarak telak-

Carnerayı bir sene scnra müthiı bir 
mağlübiyete uğratan Maks Baer'in, u
zun seneler, şampiyonluğu hiç kimseye 
kapdırmıyacağı zannedi!diyse de, ara
dan bir sene geçince, Braddock onu 
pmpiyonluk tahtından devirdi. 

"\Uı encıe . . ~ }'ada r ıçın.de, can çekişen boks 
ltt, en çok rağbet gören bir spor-

l'o 
~ !ıııny F . 
~ hpıla arr ı1e Joe Louis arasın-
! ~ltıın n. son dünya şampiyonluğu 
tıtil. nctıccs· . b"l . '-t ıı \'c ını ı dıren Amerikan 

ı... &atı!la Fransız gazetelerinin, mu-
~•ıı.... tından b" • hi """'llları ır mısli fazla satış 
~ıtıan' helcı diğer gazetelere hiç 
b.. tazetre~a~et cdemiyen bir Ame-
l4 lı csının 0 •. 
"QL Ctkc~t • gun maçın tafsila-

ıı:ao .. en ev ı ~f tlerjn ve verdiği ve bir de 
'-t Ct bütün beyanatını neşrettiği için. 
bj ltıaaı b gazetelerden .daha fazla 

r d .' oksa k tliJid· arşı olan rağbetin bariz 
b· ır. 

f~ 1br ~~ ' tara'tan .. 
bt.: Para k • muntesiplerine en 
l 
·~ azandı 

ttıc' tene bok,/iln spor da, hiç şüp-
1>1) değil lı f" ur. Yalnız ag~ ır sik· 

Ot.L • a ıf s ' kl l>i}'~qrının hile 1 .etlerdeki boks şam 
~ıı lu~ları ' hırkaç senelik şam- ı 
b· ııa ı_ esna:ıında ·· ·· ı · · iter ata.dar bol • omur ermın 
tiit\iı •ervet ka bol kifayet edecek ( 

~QıUıtUr. zandıkları birçok defa 

~dı~ ita, Çok cık' 
$İtdi~r \'c gadd 1 devirlerdenberi ya
diii ten •onr arane bazı şekiller ge-

lllaı· a, bu ·· .. iti h urn oJrn k gunku şekle gir-
alt'k a la b dır ıllda ... h eraber, asıl men-. ...u tej"f · Q ' nvayetlcr var-

.\ Oksu k' . 
otan ~crilc:ııııa ım ıcat etti ? 
d Atin r, boks ' 
an i'- · a lc:ral T un, Egenin oğlu 

a:. lll b· 1 ez "Ylcrı •n •ene c tarafından bun-
h er. cvveı kat d'ld·w· . .. QO'ka C 1 ıgını 

~tt~ler ' hugunk·· 
t cc u Jckr trcd "Cne ıne yakın olarak 

c y cvv r 
~~ Qah apılırdt. A e ındenberi tng:l-
'!tc ln .. • •onra b rncrikalılar, buna 
dir. t'r ıılizıeri fe aşlarnrşlarsa da, bu 
be . ansa Q tı>ah fc h 
l? rı Yap 

1 
a ise bok rsa geçmişler-

ransız bllla~t:ıdır D ~ ancak 1906 dan 
ı , O'· · ana 

ı •ıt dU . •u Yap l evvel sadece 
ngiı n}'a ı ırdı. 

g tcred §<ırnoi 
~ Ctrıici ta e Yapıldı~ Yonluğu 17 ı 9 da 
<>Onr raf, ı ı ve F ' • ll a B•ra 11d<ırı k ıgg aaında bir 

rou ,.h i'la, f'· a::anıJdı B d 
f::g ton ıpcs G · un an 

J 
Allcd ' Jack Sl, rettin a Tcıylor 

Oh l\ tı · il.ek S o • • 

J
. 'lson h ılt ,... • tevens Meg-
ı lll • Q .ı..;arts S • 

S . I3 ~ı~h en :eraı • cllers, Tom 
Pırj Crı J n, l\te d 
~ ng dtin ohn Guu n oz Jakson 

ltt~rıa da, Y~ l:trnpiy~~;~rn Cribb ve 
t\ t elde Cd~nlar hakk ugunu kazan 
la llıertkadılclllerniştirında fazla ma 

15 da a ilk b . 
• At?lcriJracı Ok s maçı 

a, Jacob lliyerle 

Thomas Beasley araı>ında ilk döğüş 
yapıldı. Sonra aırasi)-le Jem Vard, De· 
af Burke, Bendigo, Nik Vard. Caunt 
dünya ~mpiyonu oldular. Dünya ıam· 
piyonluğu için para müki'atı ilk defa 
Tom Hyerle Yankee 3ullivan arasın -
dalti maçta verildi ve bu l 0.000 dolar
lık mükafatı Sullivan kazandı. 

Bundan r.onraki dünya şampiyonluk
ları maçlarının hepsinde, büyük para 
mükafatları vermek adeti konduğu i • 
çin Amerikada boksa rağbet büsbütün 
arttı. 

Bundan sonraki dünya şampiyon
luklarını Broome , Tom Jayers, Sam 
Hurst, Jem Mace, Tom King, Mac Coo 
le kazandılar. Bilhassa Jem Maceı 1861 
den 1872 ye kadar her sene döğüştüğü 
halde, şampiyonluğu hiç kimseye kap
tırmamak suretiyle, görülmemiş bir 
rekor tesis etti. 

1882 de John L. Sullivan Am.erika 
şampiyonu oldu ve 1889 da dünya pm
piyonluğu için Jack Kilrainle karşılaştı. 
Maç, 7 5 raund sürdü (tam 2 saat, 
l 6 daika, 2 3 saniye) ve neticede Sulli
van dUnya şampiyonluğiyle beraber 
10.000 dolarlık mükafatı da kazandı. 

John L . Sullivan harikulade bir bok 
sördü ve on iki sene müdetle. bütün 
rakiplerini yenerek. dünya şampiyonlu
ğunu muhafaza etti. Kendisine "Nak
aut mucidi., nazariyle Lakılmaktadır . 

1889 senesine kadar. boks çıplak 
yumruklarla yapılırdı. Bazı döğüşler
de, iki rakip münasip bir mesafede kar
şı karşıya gecerler ve ıol ayaklarını kı· 
mıldatmadan~ böylece döğüşürlerdi. Bu 
vaziyette, boksörün büyük bir çeviklik 
ve atiklik göstermiyeceği tabii idL 

Barbarca dövüş! 
Baz anı boksörler, ellerine bandlar 

sarar, sonra da alçı içine batırarak ku
ruturlardı. Böyle bir yumrukla vuru
lan en küçük bir darbe bile kork~nç, o
lur. Etleri ezerdi. Bilahare, Jeffrıes ye 
karşı kahramanca ve güzel bir muka
vemet gösteren Tom Herkey, bu bar
barca şekilde clöğüşen son boksördü. El
divensiz yapılan son ma~. 1889 da, Sul
livanla Jake Kilrain arasında icra edildi 
ve boks ancak bundan sonra güzel bir 

spor şekline girdi. 
Şöhretleri ooks tarihinde daima ka-

lacak olan James Corbett ve Bob Fet
zimmos gibi boksörler işte bundan 

sonra Amerikada yetişti. 
61 Raunt 

1891 de J. Corbett, o devrin en mUt· 

Jeffries bu galibiyetle 16.000 lira, 
Corbett de 5.500 lira kazandılar. 

Jeffri~. hiç mağlup olmadan, 1905 
de b~ksu terketti. Bu 6 sene 8 aylık 
ıampıyonluğu müddetince, büyük bir 
serbest kazanmıştı. 

Ertesi sene, asıl ismi Noah Brusso 
olan ~anad~h Tommy Burns, dünya 
şampı}"Onlugunu kazandı ve 1908 sene
sine kadar, karJısına çıkan b'"t"" b k-.. 

1 
• u un o 

sor er~ yenerek, şampiyonluğu muhafa 
za ettı. r 

Mlllhiş zenci 
Fakat uzun münakaşa ve ihtilUlar

dan sonra, dev cüsseli müthiş zenci 
Jack Johnsonla karşıb.şmak mecburiye· 
tinde kalınca işler değiıti. 

Maç 1908 senesinin 26 kAnuevvelin-
de, Avuatralyanın merkezi Sidneyde 
yapıldı. I 

İngiltere ve Amerikadan birçok 
sporcular bu büyük maçta hazır bulun
mak üzere Sidney'e geldiler. Mactan 
aylarca evvel iki boksör her tar.afta 
g'Osteriş antrenmanları yaptılar. Ve, 
organizatörler, bu antrenmanlardan bile 
bir hayli para kazandılar. Maç ilk defa 
olarak kocaman bir stadda yapılacaktı. 
Hazırlıklar, geceli gündüzlü altı hafta 
sürdü. Maçtan evvel, zenciye birçok 
tehdit mektupları geldiği için 250 piya
de ve 150 süvari polis maç günü atadda 
tertibat aldı. 

Maça 20.400 seyirci toplanmış, 40 
bin kişi atadın dışarısında kalını~tı. 
Maçta 250 gazeteci hazır bulunuyordu. 
Maç, sabahın saat 10,30 nda başhyaca· 
ğı için kapılar 6 da açıldı ve saat 7,30 a 
kadar her taraf doldu. 

Şunu da hatırlatmak lazımdır ki. 
muhtelif hatıraların ve kartpostalların 
satışnıdan 5,500 liralık kar temin e
dildi ve 30.000 liraya 10.000 fotoğraf; 
satıldı. Bu maçta, Burns 15.000 lira 
Johnoon ise sade 20.000 lira kazandı. 

Maç bütün tehdid ve tarafgirlikle
re rağmen, Jack Johnson'un galibiyeti 

ile bitti. 
Burnı, bütün cesaret ve tekniğine 

rağmen, müdhiş zencinin karşısında 
hiç bir gey yapama4ı ve daha ilk ra· 

ki edilen Jack Demsey i e 4;k'ayese 
edenler oldu. Fakat, Demseyin zenci
nin karşısında fazla mukavemet ede
miyecek kadar aşağı olduğunu iddia e
den mütehassıslar ek:;ıeriyeti teşkil e
der. 

Umumt harpten sonra 
Umumi harbi müteakip, boksa karşı 

olan rağbet bir kaç misli arttı. Ve bu 
ıpor, Jack Johnson ile Tommy Buns 
araaındaki maçta elde tdilen hasılat ve 
karlan gölgede bırakacak servetlerin 
menbaı haline geldi. 

Ortalığı boş bulduğu için dünya şam 
piyonluğunu ka:tandığı idia edilen Jess 
Villard'ın, dört sene üç ay süren şam· 
piyonluğundan sonra, nihayet, sporla 
pek az alakalan olanlann dahi şöhreti
ni senelerce duydukları, Jack Demsey 
.ıünya şampiyonluğunu kazandı. 

Demsey, yedi senelik pmpiyonlu-

Braddoçk uzun müddet hiç kimse 
ile döğüşmedi. 

Bu aralık karş sına çıkan bütün bok 
aörleri şayanı hayret bir kolaylıkla ye
nerek yaptığı otuz yedi maçtan ancak 
bir tanesinde, Schmelinge kaqı mağ· 
lup olan müthiş zenci Joe Louis bütün 
dünya boksörleri için korkunç bir tehli
ke gibi yükseliyordu. 

Schmelingin itirazlarına rağmen ve 
uzun münakaşalardan sonra, dünya ıam 

piyonluğu için Joe Louis ile Tommy 
Farr'ın karşılaşmalanna karar verildi; 

Bütün dünyanın alakayla takip et
tiği bu büyük maçın neticesi ise mali'iııı 
dur. Tahmin edildiği veçhile dünya pm 
pi}"Onluğunu Joe Louis kazandı. 

Korkunç zenci Jac!c Johnsondan aon 
ra dünya şampiyonluğunu ikinci defa 
olarak siyah ırka mal eden Joe Louiı, 
iddia edildiği veçhile, uzun müddet bu 
şampiyonluğu muhafaza edebilecek mil 
Bunu bize zaman gC: &tcreccktir. 
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Manevradan sonra ltaJyan 
fahşidafl 

Harp patlarsa ••• __ ~~,: 
(Bcı§ tarafı l incide) 

!erden Gcrmenciğe harekete başlamıJ -
lardır. Kuvvetler 28 saat zarfında res
mi geçit mıntakasında toplanmış bulu
nacaktır. 

Şimd/ye kaıdar yapılanların hepsin -
den daha muazzam olacağı • söylenilen 
bu geçit resminin halk rtı.rafından iyice 
görülebilmesi i~in icap eden bütün ted
birler alınmış bulunmaktadır. Halk da
ha dilnden i~baren sahayı idoldurmağa 
oaşlamıştır. 

Manevranın tenkidi 
Dün, Germencik ilk okulunda topla -

nan komutanlar huzurunda Mareşal 

Fevzi Çakmak ve Orgeneral İzzettin 

Çah§lar manevralanıı. !enkidini yap -
UU}lardrr. 

Generalden binbaşıya kadar olan ve 
manevraya ştirak etmiş bulunan 1:ütün 
ırUtbe sahipleri bu tc.plantıda hazı~ bu
lunmuşlardır. 

Orgeneral İuettin, krokiler üzerin
Cie manevranın bütün safhalarını ayrı 

ayn izah ederek gördüğü noksanları 

göstenni§ Te doğru hareketlerden tak
<lide bahsetmiştir. General il:i saatten 
fazla devam eden tahlillerini müteakip 
Şüntan söylem.:.şt:ir: 

- Her iki tarafı idare edenkr, hareket 
lerini muntazaman ve muvaffakıyetle 

yapmışlardır, kendilerinden memnu
num, piyadelerin gö::termı olduğu ener 
ji n gayretten Utihar e~iyorum, ' hep
sine teşeklcür ederi::;ı. Bunluın sevk ve 
idareleri umumiyetle iyi baıanlmııtır. 
Kıtalara gösterilen hcldefler daima za -
maruncla tutularak vazife yapılmııtır. 

Topçu lda kendirinden :Stenilen va
züeyi layıkiylc ifa etti. Süvarinin atlı 
hücumları çok cür•etkarane idi. Dere -
lerin yağmurlarla taşmış olması köprü 
malzemesini cepheye kadar yanaştırmak 
lüzumunu isbat etniş oldu. Muhabere, 
arazinin çok kesik ve sarp olması yü
zünden irtibatı istenilen çabuklukta ya
pamadı. 

Motörlü kıtalar arazinin milsaadesi 
nisbetinde yapmağa imk!n buldukları 

şey.:.ıt azamisini baıardılar. İa§e is! bazı 
kıtalar müstesna olmak Uzere güzel 
çalıştı. Asker hiçbir zaman iaşesiz kal
mamalıdır. En iyi kıta kumandanı, as

kerini en iyi doyuran kumandandır. Sıh 
hiye pek muntazam olmakla beraber, 
kendisine iş düı1memiştir. Hava kuvvet 

leri çok canlı çalıştılar. Manevrada ver
'd:ğimiz biricik kurban bu sınıftandır. 

Kendilerine taz.:yetlerimi bildirir ve va
tani gayretlerini teb:il ederim. • 

Manevralarda, 24 saat içind~ tir de 
yeni köprü kurduk, Aydın istasyonunun 
tahrip edildlği farzolunarak kitaat ken-

ai rampalariyle indiler. Bu hareket ka
ranlıkta yapılmış ve mavi tayyareleri 
tarafından görülmemittir. 

Hakemler de iyi çalı§tılar. Keridi -
lerine teşekkür ederim.,, 

Mareşahn tenkidi 
General İzzettin manevralara ~ercf 

~ermiş olan Ata türke, vekillere, kcmu
tan ve saylavlara minnet ve bağhhğını 
bildirdikten sonra kıymetli erkanı har
biye reisimiz Mare~l Fevz.~ Çakmak, 
manevranın tenkidine batlamııtır. 

Mareşal ~ok güzel bir ifade ile mavi 
ve kırmızı tarafların nasıl hareket et
meleri lazımgeleceğini tabiye ve strateji 

Habeşistan 
hadiseleri 

Nihayet Italyanlarca 
itiraf edlldt 

Roma 14 - Bugün neıredilen resmi 
bir tebliğde son günlerde Habeıistan
da geçen hadiselerde 90 İtalyan zabit 
ve askerinin ve 66 yol amelesinin öldü: 
rilldüğü bildirilmektedir. 

Tebliğde Habeşistan hakkında bun
dan evvel verilen haberler bu suretle 
teyid edilmektedir. 

Bir tebliğ daha 
Roma ıs (A.A.) - Habeılıtandı 

yağmur mevsimleri ôolayıaile Habcıler ' 
küçük İtalyan garnizonlınna taarruz
larda öulunmuşlardır. 

İtalyan kıtaatı asayişi iade etmiıtir. 
Bu taarruzlar esnasında S8 ıubay assu
bay ve ukeı:: ölmüştür,, 
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bakımından izah ve iki taraf kuvvetleri
nin ideale ne kadar yaklaştıklarını tah
lil ederek anlatmıştır. 

Mareşal, ldemiryo?u nak~iyatr ve bu 
yolların tahriti. gibi meselelerin de bu 
manevralarla halledildiğini ve kıymet -
1l istifadeler temin edildiğini tebarüz 
ett!rerek, Karapınara kadar motörlü 
kıt'alar tarafından yapılan akını en in
ce teferrüatına kadar tahlil ve tenkit 
ve sözlerine §U şekilde devam etmiştir: 

· - Motörlü kıtatın idaresi çok güzel
di. Dünyanın ancak en iyi ordularında 
mümki,\n olab:tecew. şekilde, ı:ünde 50 
-60 kilometre yol almışlardır. Eğer 

kırmızı tayyareleri mavi taraf kuvvet -
lerine kar§ı değil de kenldi ibtiyatlanru 
korumak üzere mavi tayyarelere karır 
kullanılmıı olsaydı, daha doğru olur
du. Etrafa yıldırımlar dü~er ve ı:eller 
akarken kuvvetlerin hiçbir şey yokmuı 
g.:bi hedeflerine varmış olmaları cmni -
yet ve itimadımızı bir kat daha artbr -
Iru§tır. Gerek erat ve gerekse sübeayları 
candan tebrik ederim. iki taraf ta, harp 
fen ve san'atma uygun hareket etmiı -
tir. 

Manevrayı tertip ve idare etmi' olan 
Orgenerale gösterdiğin,:z yardım ve fe
dakarlıktan dolayı hepinize teşekkür e
derim.,. 

Tenkit saat on yedi buçuğa kadar sür 
müş ve bunu müteak:p AydıM hareket 
edilmiştir. Dün gece Aydında, Parti ve 
Vilalet namına bir z.:yafet veriler~k nu
tuklar aöylenmi~tir . 

Çin de 
harp 

Şanghay, 15 (A.A.) - Japon hava 
müdafaa toplamım ateş etmesi nıtice
sinde beynelmilel imtiyaz mıntakasın
da 17 kişi ölmilş, 53 kişi yaralanmış -
tır. Bunların heprl. de Çinlidir. 

Hindli bir polis m .. muru da yara -
lanmıştır. 

Central News ajansının bildirdiğine 
göre, Japon tayyarelerinin Penghuyu 
bombardıman etmeleri neticesinde sivil 
ahaliden 30 kişi kadar ölm:lştür. 

Şanghayın Çinli mahallesi olan Cha
pei'in bombardımanı esnasın~~ bir Ja
pon bombasıı beynelm:lel ,:mtiyazlı mm 
t:akada bir tramvay.ı diişmüş!ür. Telef 
ve mecruh olanların miktarı mühimdir. 

İmtiyazlı mıntakanın bütün sıhhi o
tomobilleri vak'a mahalline gönderil -
miştir. 

Bir genç 
delirdi 

Roma, H (A,A,) - Trablu.ea İtalyan tak_ 
vlye kıtaatının stiratıe gönderilmesine devam 
ediliyor. Daha §imdiden Trabluatakl ;İtalyan 
ordusunun mevcudu, Mıstr ve TunustakJ 
kuvvetlerin mccmuundan hissedilecek derece 
de aşmıştır. 

Yeni sevkiyat 
Londra H> - DUn akıam Napoliden Trab 

lusa yenldcn 8000 ltalyan ııskerl gönderli. 
mlştır. Bunlarla Trablusa gönderilen İtalyan 
askerlerinin miktarı GOOOO olmuştur. Hnbco 
tıarbindcnberl ilk defa olarak ltalyadan Atrl 
kaya böyle mOhlm mlktıırda bir asker gön
derilmektedir. 

Mısırdn ihtiyat tedbirleri 
Londra ı• (A,A,) - BrlUch United Prea

sln !akenderlyedcn aldığr bir haberıı göre, 
Mısır krtantımln Trablus hududuna doğru 

ınUhlm hareketler görUlmel•tedlr. Son gün
lerde asker ve harp levazımı dolu birçok kam 
yon kolları Trablus hududu lstıkametlndc 

Dekbar köyünden gcçmlştlr. Bu kollardan 
biri 140 knmy,mdan mUrel<keptır. 

lngiliz Bahriye Nazırının 
Mısırda temasları 

lakcnderlye 14 - lnglltercnin bahriye na. 
zın buglln lskcnderlyeye gelmlo ve orada 
lngUtercnln Akdenllz nmlrnll ile bulu~uı:ı
tur. 
Yarın sabah general Corç Vay ve general 

Mak Lenin ııtırald ile bir toplnntı yapılacak 
tlr. Bu toplantıda Akdenlzin §!meliki vaziyeti 
ile 1talyanm Trnblusta yaptığı askeri talı. 
§ldata kaqı Mısırın emniyeti Jçln alınacak 
tedbirler görUşUlecektlr. 

Minorka adasının işgali 

meselesi 
Ilerlln H (A,A,) - Bcrliner Nnchtangabe 

gazetesi, lspanyadakl gönUUUlerln geri alın. 
mnsr meselesi kısa. bir mUddct içinde halle
dilemediği takdirde lspanyaya , it Mlnorka 
adasının Fransa ve lngtltero tarafından l~
gal edileceğine ve Pyrencs hudutıarmm Va_ 
lanslya hUkQmeUne açılacağına dair F6ria 
ve Londra matbuatının neşriyatını mevzuu_ 
bahis ederek diyor ki: 

"Pnris ve Londrn hükOmcUerl pekAIA 
bilirler ki İtalya ve nasyonaUst İspanya :Mi
norka adasının herhangi şekilde olursa olaun 
l§gnllnl İspanyanın lstlkldllnc ve Akdenizin 
hürriyetine knr§I bir tecavüz telAkkl edecek_ 
!erdir. Bu, çok vahim bcynelmllel bir lhtııdt 
olacaktır.,, 

İtalyan donanması 
Londra, 15 - Gelen haberlere göre İtalya 

donanması Balear adaları civarında ~it 
edllml§tlr. 

Londra kom it esinde 
Parls, 15 (A,A,l - lyl bir membadan a1t

nan haberlere göre Londra komıteılindekl 

beyanatlarında Fransız ve İngiliz mümessil
leri a!Akadar devletlerden komiteye samimi 
bağlılıldnrının bir ltısmmr geri çekmek IJU_ 

retile gönüllülerin geri çağrılmasını 
prensip itibariJe kabul ettiklerini te _ 
yid etmelerini istiyeceklerdir. 

!ki devlet filhakika daima ihlal e . 
dilen vaifürle artık iktifa etmiyerck 
müsbet deliller istemektedirler. 

lngilterenin tebliği 
Londra, 14 (A. A.) - Röyter bildi

Za val h, eczahaneden riyor: Fransa ile İngiltere delegeler!-

T b ,enin nd~mi müdahale komitesinde Cu-
1 bıadl iye martesi günü yapacakları beyanat bü-

gUnderlldl tü~ devletleri müstacelen teşriki me-

Dün akşam bir genç Cağaloğlu ecza- saıye davet edecek \'e fakat gönüllü-
nesinde delirmiştir. Saat yirmiye doğ- lcr mc:e'esinin süratle halledilmesine 
ru e::zancde ilaç yaptmrken l:lrdenbire Fransa ile lngiltercnin hayati bir e-
bağırıp çağırmaya başlayan bu gen~ 1. c- hcmmiyet verdikleri hususunda hıç 
zacı kalfasıııa ve etraftakilere saldır - bir şüphe bırakmıyacaktır. Müzakere-
mrş, güçhalle tutularak elleri ile ayak lerin devnmı için bir hat tayin edilmi. 

ları bağlanıp Tıbbıadliye gönderilm!§· 
tir. Zabıtanın tahkikatına göre bu 
gencin adı Ahmet Muzafferdir. Yirmi 
yaşındadır ve Terkos İdaresinde mü • 
hendiı Fevzin.l.n oğlu olduğunu töylc 
mittir. 

Eczacı kalfası bu vak'a bakl:ında 
ıunlan ıöylemiıtir: . 

- Geçen hafta aarııın b"r gene cc -
zaneye geldi. Sinir ilacı yaptırıdı. Reçe
teye göre ilacın iki saatte bir ka§ık a
lınması icap ecryordu. Ben daha ilaç 
§i§eı:ni eline verir vermez. bu genç. 
~·eyi birden dikti. Hepsini içti. Sonra 
çıktı,· gitit. 

Bu genç dün akıam gene geldi: 
- Tanıdığımı bir dahiEyeci !doktor 

var mı? dedi. 
Tavıiye ettim. Ona gitt.: Bir reçete 

alıp geldi. İlacı yaparken oturC:uğu 

yerden seslendi : 
- tlacı çabuk yap:n. Yoksa, lıütün 

yecektir. Bu"•mla bcr·:ber bu yeni gaY-· 
rette akirn • alacak olursa bugünkü 
vaziyetin ı . vam edemiyeceği husu -
sunda F. _.ısa ile lngilterenin muta -
bık bulundukları kaydedilecektir. 

Bir tren 
berhava edildi 

(Baş trıra fı 1 incide) 
kurbanlarının acle<li yüksektir. Tafsi
lat alınamamtştır. 

Kudüste örli idare ilan edilmiştir. 

ilk ge:en ma'umat 
Kudüs 14 (A.A.) - Hayfadan Lit

varta gitmekte olan bir tren Yafanın 
<>tuz kilometre kadar şirr.aJi şarkisinde 
bir suika&te uğramıştır. Tam tren ge
çerken rayların altın.da kazılan bir ]a
ğım patlamıştır. İnfilaktan sonra tre
nin üzerine tüfek ateşi açılmrştır. 

Müsademe 

· (Bcı§ tarafı l incide) J cıktan değil) hakikaten ve bilfiil bit..., ı; 
len yeni bir haber, Uzak Şarkta paL keri baş direme vaziyetine girdili r ~ J 

lıyan yeni bir bomba, Londra ile Pa. kolonilerin ana vatandan yard~Jlll ast ta~ 
c:: t 

ris arasındaki yeni bir anla~ma, İtal- mamalarını şimdiden temine ~ e- ı 
yadan gönderil('n yeni bir nota, Bcr- tadır. Gelen haberler gösteriyor dl" 1 ~ 
lin gazetelerinde çıkan bazı makale- Trablustaki hava ve kara ku\f'/e )il ~ 1 
ler, Orta A vrupada söylenen bir nu - mütemadiyen arttınlmaktadır. ~~ ~: : 
tuk, Moskova radyosundan yayılan - İtalyan gürültüsü esnasınlda 1'1 tr ~ 
yeni bir Jrnbcr insanı sersem ediyor hudutlarına tahıit edilmit olan fır~ ~ i 
\'C dünya, her taraftan esen kasırgala.. nın tam mevcutlu h:r kolordu ~,a' e ! 
rm uğultusu içinde kıyamete yakla - konulduğu İtalyan e::kanıharbiyesı ~ ~ .1 
§ılmış gibi bir vehim uyandırıyor. rafından tcyid edilmektedir. Bunu 

İnsan gelen haberleri kafasında İŞ- harp vuku unda en az üç' kolordu b~<" 
leyip haritaya tatbik edince doğrusu ıde kabul etmek mümkündür ve it•1 (. 
tedehhüş ediyor. Hele pathyacak bir mn, (ister b:r netice versln, ister '°y 
harbin Akdenire vereceği manzarayı mesin) hem Tunusa, hem de Mısırı~· 
pek korkunç buluyor. vadan ve karadan saldıracağı mulı' 

Deniz kuvvetleri kaktır. , 
Nyon ve Parls anlaşmaları muci- Mısır bu .:htimal kaTıısıılda ;ın~ 

bince üç devletin Akdenizde kontrol den kendisini bir hayli lruvvetletl. (. 
vazifesi alması bu üç devlete, en ufak miştir. Gerek Mısır hava kuvvetlcfl 

bir sızıltıya meydan vermeden, deniz gerek f ngi1iz hava kuvvetleri. sahil! 1 
kuvvetlerini seferber etmek imkanını or çöle kaıdar •: dahilde muhtelıf n E "' 
bahşetmiştir. İngiliz, Fransız ve İlal. larda tamamiyle seferber bir halde.~, .,. 1 

yan donanmaları su anda istim listün- lundurulmaktadır. Rivayetlere balP" i 
de ve bu üç devletin stratejik planları. ıu11e' 

sa Mısır sillhlanmaıt, Mısır par1~141 na uygun birer mevzide bulunuyorlar. tosundan hükQmetin aldığı tahst' ~ 
ltalyanın İngiliz donanmasını ikiye ıc f it: 

bir kaç miıli fazla para sarfediJere il 
ay;rmak ve "tam tecemınü" den mah- ~:ıı: 
rum etmek planı bugünkü vaziyette pılmaktadır. ~, 
suya düşmüş gibidir. lugiliz donanma. İtalyanların Tunustaki tah d,tJ a 
sı şarki Akdenize mühim bir kuvvet nr, bir harp vukuunda Tunusta -,; ~ 
toplamış olmakla beraber, gerek narki kargaplıklar çıkarmak ve burada. f 

gılaşacak Fransız kuvvetlerini aynı .ti !!-
Akdenizde, gerek garbt Akdeni7.de hıL ııJV". ~ 
kim bir kudret olmak imklnlarmı da manda arkadan vurmak ve ıne ~ • 
temin etmiştir. Bununla, Fransız ami. brrakmak hedefi.ne atfedenlere hak ~ 
rallığının İngiliz amiralhğı ile birlik. direcek sebepler de ız değildir. 

1
~ 

. Faf _,, te ve tam bir askeri ittüak ç~çevesı ? 
içinde hareket edebileceklerini talı _ Fransız Fasının harp başlar baş~ ' 
min ettiğimizi söylemek istiyoruz. Frankocularla İtalyan ve Alman 

Pantelarya kıymetini vet1erinin istilasında bulunan 1s~ 
yol Fasına saldıracaklan da tabll ~ b 

kaybediyor Bu hal Pirene hudutlamun açıtınafl .ıı f 
Si"ilyanın cenubu garbideki en siv- _,_, ,,. 

:. Bask sahillerine asker çrkarm~•-' 
ri noktasiyle Tunusun şimali §a.rkide- r-

anda baılıyacaktır. Müttefiklerin ..A 
ki en sivri noktası arasındaki Pante- tek:.zin bitaraflığını cebren temin eıı"' 
larya adası bu suretle, stratejik kıy- ğe çalışacakları tahmin edilebilir· ı.J/ 
metini kaybetmiş oluyor. ııarv 

Balear adaları Akdeniz kıyılarındaki bu . ~ 
Fransız - Alman hududunda teıiı1 ~(. 

Balear ndalarında İtalyan işgalinin 
devamına taraftar olmadıklarını açık. 
ça söyliyen İngiltere ve Fransanm bir 
mubasama başlar başlamaz bu adalar. 
da İtalyayı tutundurmak istemiyo
cekleri muhakkaktır. Demek ki ilk a. 
ğızda bu adalar etrafında, deniz §Öyle 
bir kangıverecektir. Bu adalardaki L 
talyan işgalini müdafaa edecek İtal -
yan hava ve deniz kuvvetleri Sardon
ya adasındaki üslerden bilhassa isti. 
fade edebilecektir. Fakat bu üslerden 

büyilk bir fayda memul değildir. Gar
bi Akdenizcleki İtalyan kuvvetleri 
muhtelif tehditler altında bunalıp Ba-

learları tahliyeye mecbur kalacaklar
dır. Bu ınmtakada İngiltere ve Fran_ 
sa, bütün İspanyol kıyılarından istL 

fade ettikleri gibi Avrupa ve §imali 
Afrikadaki bütün Fransız üslerinden 
de istüade edeceklerdir. Ve zaten et-
mektedirler. 

Cezayir, Tunus, Fas, İspanya. ve 
Fransa kıyıları ile üç taraf tan çevri
len bu sahada İtalyanın kımıldanma. 
sına imkan yoktur. Tunusun şarkı i-

se Trablus ve Bingazinin Maltayı teh
dit edişine kuvv<'tli bir mukabele te~ 

min etmiş bulunacaktır. Siçilya. ile 
ltalyan yarımadasının bava ve deniz 
üsleri karşısında Akdenizin cenubu 
şarkisi ve Mısır kıyıları İngiliz donan
masını kuvvetlendirmiş oluyor. 

Deniz altı 
Bununla beraber bugün dört be~ 

korsan denizaltının dolaştığı yerlcrd~ 
yarın birdenbire yetmiş seksen İtal -

yan, 150 Fransız ve altmı~ yetmiş fn_ 
giliz denizaltısı mekik dokumıya baş. 
layınca bunların iki taraf donanmala
rı tarafından imhası da ko1ay olacak 
sanılmamalıdır. 

Mevcut Yaziyet müttehit bir İngiliz 
Fransız donanmasiyle İtalyanın açık 
deniz harbi yapmasına ve hatta ttal
yadan kolonilerine en ufak bir yar
dımda bulunmasına müsait olamaz. 

Bingazi - Mısır 
Tunus • Trablus 

Pfr harp olacak? 

maması imkansızdır. Demek ki atetıcc' 
hal oraya da sıçrayacak, bunu çe , 
lovakya ile Rusyanrn hareketi ta1'i1' ,r 
decektir ve dünya cayır cayır yat"' 
tır. ıt', 

İ§te Milletler Cemiyeti düı~~ 
Akdeniz meselesi ve ispanya ınet , 
ve Uzak Şark meselttini halletırı~, 
teyenler bunun içb harp yolundtıı 
zak kalmaktadırlar. /) 

Mukabil cephe için İtalyayı .,e ıı~ 
manyayr ve Japonyayı harp ile ın'·f: 
etmek, çocuk oyuncağı gih:. bit' ,~ 
Lakin bu üç kuvvetin mahvolduğıı ~ 
dünyCPJda da eler tutar yer katınaSr 

maz amma, hidiselerin tesiri ile el' 
yanın bugün aldığr seyirde gene 
yolu işaret etmekte değil ~r!_.-~ 

~.:yaset dilnyarun müzmin bir~ 
lıkla mahvolmasını, hld bir h~ 'I 
mahvolmasına tercih ediyor, iıte ~ 
ıdar.. _/ 

Bursada kar 
yağdı ~ 

Üç gün evvel baılayan yağıııLJt'"' 1 
lah bir şekilde .devam ediyor. a;osı 
hayli soğumuı bulunmaktadır. ~ 
:rın sürati saniyede 11 metreye d~ 
tür. Yıldız poyrazından esme~ 
Hararet de günden güne dil§rnı ~ 
Dün azami hararet 13, asgari 1' ~ 
9,5 derece idi. Dün sabah yedide~ 
sabah yediye ka.dar yağan yal1" 
mil:tarı 33 milimetredir. 

Evvelki gcf.:eki fırtınada J<•"~~ 
varında Niyazi kaptana ait bir J!)"ıııi 
kayalara çarparak battığını yaz 
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Aldığımız malUmata :öre, bu ıııot ~I 
tayfalarındaı1 İsmail, Hüseyin "et -iJ 
d.cşi Hasan, ve Ali isminde oö' 
boğulmuştur. ,p 

Fırtına yüzünden Türkan "i'I. 
Mudanyada karaya oturmuştu.t'· .,µI 
zede gemi 800 ton kömür baıııt>'f 
Mudanyaya gitmişti. Vapurun 
rafı hasara uğramııtır. 

şi§eleri kırarım!. 
Bundan sonra bağırıp çağırdı Bek~,: 

çağıridık. Ona da hücum etti. Nihayet 
pol~ler yeti9ti, alıp götürdüler.,, 

Kudüs 1.5 (A.A.) - tki İngiliz poli
si, bu sabah Beytüllaham civarında bir 
Arap çetesi ile vukua ı.;ele:ı bir müsa
demede telef olmuılardır, 

Tekrar ediyoruz ki bunu hala uzak 
bir ihtimal addedenlerdeniz. Fakat İtal

ya, Japon ve Alman dostlariyle birlikte 
1ngltere ve Fransa karı~ım:Ia (taka· 

Bursada kar A 
Bursa 14 - Şehre üç gi1 :;,' 

yağmur yağı~r. Uludağa kar el 
ür. 
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h ıya, Ben ona llzmıg~len cevabı rum. Tanımadığı bir anneye karşı bir 
'2ırladırn. ,,vl!dm bu kadar sevgi b~slemesi gö. 
-Elbet tıil·et ed te. Benim senden başka em 1ülmemi§tir. Halbuki aslına. bakar • 

llirn b' . ecek kim.sem yok ki. Sen be • ııak sizden nefret etmesi lizımdır. BL 
\r ~iclk dostum!!lun. naenaleyh euna inanıyorum ki, annesi 

la.r ~~~e kraliçe, bu sözleri adeta ağ. ~çin iyi olacağını söyliycceğinı her §e.. 

ra ise bir tavırla söylemişti. Leono. yi hiç itirazsız kabul edecektir. 
le tnuko:un bu ~aline karşı tcbess~m- - Haydi öyleyse, git de meseleyi 
Ye oe bele ettı. Maamafih kralıçe. çnbuk hallet. Sinyora yakında gele -
ladı ~~t vennek lazım olctuğunu an. r.ektir. Çocukla evvelden neler karar. 

' e ki: 1aştırdığımızı kat'iyyen farkctmesin, 

ler: 8~~leyi. iyice bilmediğimi siz _ biz ne kadar acele edersek, 0 kadar iyi 
rurn. y eıniştım. İhtimal ki aldanıyo. olacaktrr. 

Leonora kalktı, "gidiyorjım ma .. 
1 - Fakat ha 1 dam,, dedikten sonra dışarı çıktı. Dar 
enıeı:ni§ • ~ır ıklı olmamızı da söy. bir koridordan geçti. Gittiği yer <;ok 
geçeı1ın ~~Ydık? Öyleyse faaliyete 
ransı 0~Cilnkü ne olursa olsun Flo _ uzak değildi. Bu koridorun sonunda. 
lı'4Jkasnıa. vereınem. Ne on:ı., ne de bir bir kapıyı açarak içeri gireli. Burası 
halde bUe .~z elimin altında. olduğu küçük,blr apartımandı ki, kendisine a.. 
bir Yete ısını rahat değil. Ya başka itti. Saraydaki vazifesi rlolayısiyle 
eatıın. lrı. gidecek olursa ben nasıl ya. böyle bir daireye ihtiyacı vardı. Ma. 
ben1- Uhakkak ki deli olurum. Ah ama!ih burada oturmaz, ve yalnız iş. 

oq l!adık . . d v t d bııı ıaıun -~.no:.am, ne yap~a- leri pek çok al ugu zaman ya ar ı. 
~lli et S'eldıgını soyle, })(-ni bıraz Bu küçtlk apartıman son derece süslü 

Sadık · idi. Konçininin diğer iki evinde oldu. 
tal'ct kıs1:°anora eöyledi, sc-yledikleri ğu gibi.' Bu daire bir antre iic. bir ka
~8int anı y ı. Birkaç kelime ile düşün bul salonu, bir yatak odast, bir tuva. 
bıcn inazıı:ttı. M:ari dö Mediçi tama.. let salonundan müteşekkildi. Odalara 

- F'l ı§ gözüküyordu sordu. birı·birinden geçiliyordu. Birinci kapı. 
rı . 0rans ' . nt kabuı d acaba bu senin dedikle. mn yanında kırk. kırk be) yaşlarında 

- A. e ecek ıni? bir kadın nöbet beklerdi. Bu kadın, 
~al'\'\. slı b:a knt'iyyen emirıim ma - madam Dankr'ın çok emn:y~t ettiği 
ıı:lldisiyle hi Çocuğu tanımıyorsunuz, kadınlardan Marsella idi. O da ma • 

1 1 1huıtı be ç nıeEgul olcuğunuz yok. damı gibi Floransalıydı. 
ç n .,.., . n onu rcr gun'" - d"" v.. Leonora daı'resine girince. 'l:aclJ ka. 
di~ '"nt <'hc,n• .. ~ · gor ugum J 'l>I 

'bo llııtrıı. l>;k · ~grcr.dim ve takdir e. dm ayağa. kalktı, hanımını ~lfı.rola~ı. 
A !~ bU. Yllkscı. t:ir ııhlakı var, Madam Dankr gülerek karşılık verdık 
·"'lla evıAtıa iftih ı ı t k liy ne <;:tı.re k" ar cdel>ilirsiniz. ten sonra kabu sa onunu ve ya a o-
8- cnıeZs!rıi 1• kızınız olduğunu söy. dasını geçti. Tuvalet odasma girdi. 
;~ anh~ı i\:1~1 ans hen Ü/. t:ırumadı. Buradan halı ile örtülü bir kapı aça -

Pnıı,. <;: • •·<'r tı; ı· · f · k. 1 - b' odaya ge"ti Bu oda di. ti.kuı J a haıırd·r a.!1' u Nı.a ar ıgı rak başka ır ~ · • 
lde ki, 4- ' · ~u hali o kadar ha. ğcrlerine nispetle hem küçük. hem da-

n bıle mütees~ir oluyo. ha sade bir tarzd:ı. döşenm:şti. Bir tek 
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_ Mösyö, ne söylerseniz hakkınız 

1

. ınız büyük bir tehlikeye maruzdur. 
var. Çok b_ü~ bir ka?aha~. işlemiş ol Val~e~, ~a.yri ihtiyari bir hareketle 
duğumu bilıyorum. Hıç rl:.ışüruneden kemerını duzelt:erek cevab verdi: 
hareket ettim. Fakat §unu da söyle _ - Bakalnn mösyö §Övalye Ne olur. 
mek mecburiyetindeyim ki her tehlL sa olsun ben hazırım. 
keyi göre alarak ibu surctlo hareket Pardayanın sözlerine inanmıD olma.. 
ctmiye karar vermiştim. Unutmayınız sına rağmen Valver korku ve heyecan 
ki mösyö, kralın önünde bile olsa böy. çekmiyordu. Bu sırada Konçini ile 
le yapacağımı Rospinyak'a vaadetme. muavini Rospinyak hiddetinden ağız. 
miş miydim? Sözümde durmamış ol • la.l'l köpürmüş olduğu halde Sentono. 
saydım namusumu lekefomiı;, olur - re sokağı köşesinde iki kahraman ar. 
dum. Bunu size söylüyorum.. Çünkü kadaşı bekliyorlardı. 
siz bunu pek iyi anlarsınız. Mareşal Dankr'm yanında, kırk kil.. 

Şimdi müsade ediniz de Bİ7.e teşek. sur kişilik bir katil grupu vardı. Bun.. 
kür edeyim. Siz olmasaydınız Luvr • lar yerinden kımıldamadan duru}'or .. 
dan kolay çıkamıyacaktım. Beni yaka Iar, isim söylemeden kilfrcd'yor, tUr .. 
latacaklar ve muhakkak Bastil'e gön. lü tehditlerde bulunuyorlardı. Sokak. 
dereceklerdi ki, oraya gitmek de bir tan geçenler bu adamların vaziyetini 
daha dünyaya çıkamamak demektL görünce kaçışmıya. ba.şlamı§lar, dille.. 

Sizin bu büyük iyiliğinizi ilelebet u. kinlarrn kepenklerini sürm.elemişler .. 
nutmıyacağım. di. Ahali korkmıya. ba§lanu§tr. Ayni 

Pardayan, Va.lverin bu :ıııtkunu din zamanda Stokko da Konçininin adanı .. 
ledikten sonra omuzlarını silkerek de-di ki: larına rahmet okutacak yirmiden 

fazla serseri ile rıhtım taratma yer. 
- Şimdi işimiz te§ekküre kaldı ha. 

Sizin haklı olarak Rospinyak'a indir
diğiniz tekme mevzubahs değildir. 

Valver hayretle sordu: 
- Peki, şimdi ne var? 
- Ne olacak. Daha hesabımızı hal. 

ledemediğimiz Konçini ve lıiz.e müthiş 
surette garez bağlıyan Rospinyak 
var. Bu defa bu herifler bakh olarak 
bi7.e karşı köpürmüşlerdir. Onlarla 
hesabımızı zannederim ki şimdi göre. 
ceğiz. Acaba Lu\T'dan sağ ve salim 
~ıkabilecck miyiz? Yoksa Konçininin 
h::ızırladığı tuzaklardan birine düşe -
cek miyiz? Bu defa da yakamızı kur. 
tı.rırsak şaşarım. Bunun için bir mu. 
ciz:? lfızım. Genç dostum, kendimizi sa 
kın::ılnn. GözümUzü dört açıı.lım, bana 
öyle geliyor ki, bu dakikada hayatı .. 

leşmiş, o da avene!li ile halkı korkuta... 
cak bir vaziyet takınmıştı. 

XXXXXII . 
FLO~S 

Konçini dı§UI çıktıktan birkaç aa..~ 
niye sonra. kendisini gUçlUkle zaptet .. 
tiği hareketlerinden belli o!an Mari 
dö Mediçi heyecanlı bir sesle Fau.sta.. 
ya dedi ki: 

- Prenses, hiddetten boğulacak ha.. 
le geldim. Çok yorgunum, odama. çe.. 
kileceğim. Burada bira2; daha durur • 
sam bir mesele çıkaracağımı hisset • 
mekteyim. Onun için derhal daireme 
gideceğim. 

Fausta resmi bir tavırla cevab ver
di. 

- Kraliçe kendileriyle hususi oda.. 

i 
Q .s 
oı> 

.g .... 



1 
s 
J 

-

Q 

2sz PA.RD).YA.NIN KJZT 

ıa.rında göril§Ineme müsaade ederler 
trti? 

- Ne demek aziz.em, memnuniyet -
le. Benimle görütmeden buradan git. 
miyeceğinizi sanıyorum. Zaten sizinle 1 
konuıacak birçok geylerim!z var. 

- Kral haz.retleri ba.nıı. mUsaade 
verir vermez dairenize geçeceğimi va. 
adederlm madam. - Ve giilerek il!ve 
etti •. 

- Zaten şunu da arzedeyim ki, bu 
göril§mcm biraz hiı.flce olaC3ktır. Siz.. 
den bir ricada bulunacağım, 

- Size biraz evvel söylediğimi tek. 
rar ederim. Her arzunuzu yapmıya 

memnuniyetle hazırım. Fakat 5u eart. 
l& ki, hıtediğiniz kudretim dahilinde 

bulunsun. Şimdi ojum, en sadık ve 
en eski adamını kimsenin t:ınımadığı 
serseriler uğrunda fedaya b3~1adı. BI. 
n:ıenaleyh, artık eski kuvvetim ve nü. 
fuzum var mı, yok mu? Bunu bu an. 
da bilecek halde değilim. 

- Madam, &!z saltanatın nalbe11isi. 
niz. Binaenaleyh kuvvet daiina eli • 
nizdedir. Ve gelece~ seneye yani kral 
büyüyünceye kadar bu kuvvetli muhn. 
faza edeceksiniz. Hlttl o '\'3.kit bile 
söz yine sizindir. Çünkü k;.·al büyümüş 
olsa da, tabiat kanunlariyl~ memleke.. 
ti idare hakkı sizdedir. Bunu unutma. 
ymız madam, bu sizin için gnyet mu. 
him bir şeydir. 

- Doğru söylüyorsunuz. Sözleriniz 
biraz içimi serinletti. 

- Sizden rica edeceğim ~ye gelin. 
ce, bu aWn elinizde olan bir ~eydir. 

Buna ne kral, ne de ba.,ka. Nrisi mani 
olamaz. Bu iş tamamiyle s•::in eliniz. 
dedir. 

- Öyleyse arzunuzu yerine getire. 
cefimi §imdıden vaadedcrim. Biraz 'ı 
aonra görilşelim prenses. 

Mari dö Mcdiçi, Leonora tarafından 
takip edildiği halde, dı§arı çıktJ. Nö. 
petçi asilzadelerin, muhafır.ların, ka -
pıcıların, uşakla:-m bulunduğu ulon.. 
dan geçt1kleri mUddetçe kraliçe ciddi 
ta\Tmı değiştirmemi§ti. Mari dö Me. 
diçinin arkasından dalgın ve dUgUn • 
celi Leonora ve onun arkasından da 
dömuazcl donör'ler gelmekteydiler. 
Bu damdonörler meyanında. Antuanet 
dö Ra3baron, Viktuar dö Kardiyak, 
Ma.ri dö La\'eri, Sabin dö Kolinyf, 
Convoyev Dori ve Kat.erin dö Ladorl 
\'ardı. Nihayet tenha ve ?ldukça ka • 
ranlrk bir koridora girdikleri taınan 
kraliçe ciddi tavrını takmdı, yU%\j hid 
detten buruştu. Leonorayı yanına ça.. 
ğırdı, hızlı hızlı yürürken Halyanca 
uzun uzun şiklyete koyuldu. Adi !er. 
serilere uyan oğlu eğer dUzelrneıııe, 
hem kendisi, hem de dost.lan Sok fena 
vaziyete düşeceklerdi Bu hali yoluna 
koymak için çalışacağını söyliyen va. 
lide kraliçe, oğlu liakkrnda. tehditler 
savurmaktaydı. Faustanın ne. istiyc • 
ccğini dü§ünmek aklına bile gelml .. 
yordu. Zaten düşes dö So!fyentedn 
sözlerine pek ehemmiyet Vl'rmemi§ti, 
Evet, kraliçe artık bununla meggul ce 
ğildi. Krala karşı alacağı vaziyeti ka. 
fasında tarnrlıyordu. Halbuki Leono. 
ranın dU~Unccsi b:ımbaşkaydı. Hanı • 
mma dikkat etmiyor, hatt\ söıterlne 
bile cevab vermiyordu. Kralicenin da. 
ircsine vardıkları zaman k;zları dr. 
garda bıraktılar, Marlya ve Leonora 
hususi daireye kapandılar. Kraliçe o. 
dasında hiddetle mUtcmadfyen yUrU _ 

yor ve bu esnada da şikl::;et ediyor, 
kUfrediyor, velhasıl ağzına g{'leni söy. 
lüyordu. Leonora ise bir kö~eye çe • 
kilmiş, ba3mı elleri arasını. :\lmı~. bu 
suretle kulaklarını ttkryarak tsudiği 
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-------------------~------~------------------------------gibi dü=UnUyor, kraliscnln söylenme -
sini i§itmiyordu. Nihayet Mnrl dö Me 
diçi :ıziz ahbabının susmasına hayret 
ederek bağırdı: 

- Cevab versene, nasihat etsene, 
hiç olmazsa. bir ~~y söyle.. Kocanın 
vaziyeti kötUle§irkcn sen neden bir 
şeyler göylemiyorsun. Benim b8yle 
kendi kendime çırpmmMı.a ynrdım eL 
miyorsun ! Bu lakayt olmanla beni çi. 
leden çıkarıyorsun! 

Leonora yavaşçn. doğruldu, ale3U 
gözlerle h:mımına baktı, ~mun !!Özle -
rfnt duymamış gibi !'laldn bir tavırla 
dedi ki : 

- Madam, sinyornnın ~i~den ne is. 
Uycceğini düşündUnUz mü' 

M:ıri dö Medkinin bunu rfüşünme .. 
d!ğinl söylemiı,tik. Valide kraliçe Le. 
onoranm bu suali lizerin~ ellerini ha. 
'·aya kaldırdı ve birden iki ya.nına bı. 
rakırken: 

- Sen çok garibsin Leonora - dedi -
Blı §imdi o kadar milthlg bir va.ziyeL 
to bulunuyoruz ki, hepimızin nıahvol. 
:mal'ıı ihtimali var. Bunda11 nasıl kur. 
hılacağımızı dUşUnmeliyiz, bir eeyler 
yapmalıyız. Böyle ehemmiy~tli bir an 
d:ı yalnız sen mndnm Faııst:tnın ben. 
dı'n ne iıtiyeceğinl dU3UnUyorsun öyle 
mi? Emin ol ki, ecn delisin. Beni tı -
marhancye götUnnek lbım. 

- lrlariya, emin olun~ !el, bu teh. 
lilc~li zamanımızda bile, en mtlhim i~L 
miz bu sorduğum ımalin ~vabıdır. 

Bu defa Marl dö Mediçi de mesele. 
nin zannettiğinden dahn. ~hemmiyet -
11 olduğunu ve zannettiği gibi Leono .. 
ramn deli olmadığını anladı. 'Konçinl
nin karıeı kendisine Mariya diye hi. 
ta b etmişti kl, bunu ancak tehlikeli 
zamanlarda söyl rdl. Bunu da dU5U -
nen kraliçe korktu: 

- Ne bileyim - dedi • Peki, bu i§ 
hakkında senin bir fikrin VB.l" mı? 

- Tam bir fikrim yok. Fakat §Üp. 

heleniyonım Mariya ... 
- Neden? 
- Zannediyorum ki, anhyonmnuz 

ya. Marlya, uuınedlyorum ki istediği
ni buldum, fakat emin değilim. Emin. 
mişlz gibi hareket etmemis lbımdır. 

Mart dö Medf çi, büyük bir korku i
le aziz ahbabının sözlerini <linlemel<
toydi. Heyecanla ıordu: 

- Söyle, anlat Allah 11k1na. 
- Ben öyle :uınnediyorum ki, Flo-

ra.nam kendisine tt:~lim edi!ıneıini ri
ca edecektir. 

Kraliçenin birdenbire reng1 soldu: 
- Kımnı mı iıtiye~k • dedi • Onu 

ne yapacak ki! 
- Ne yapacafını bilmiyorum, fakat 

buna emin olmanız lb.ımdır. Sise zan .. 
nederim ki, vaktinde hatırlatbm de " 
ğil mi! Tafsilltınr aonra. veririm. 

- Şimdi söylesen olmu m1? 
- Hayır madam, sn-ası gelince her 

şeyi 8ğreneceksinlz. 
Mart dö Mediçi, Leononntn tabiatı. 

nı bilirdi. O bir ~ey eöylememeye ka
rar' verdi mi, bu kararından dönmesi 
imk!nsı:r.dı. Binaenaleyh war etmedi. 

- Fakat ben ona Floranrn teslirtl 
etmem. Eğer edecek olursa.'?\ ben mah 
volurum - diye baftroı -· 

- Red de edemezsiniz ki, 
- Neden, niçin? 
- Çünkü onunla iyi geç.inmeniz 11--

!.Imdır. Eğer reddedecek olursanız. si .. 

zin makaadmıır ke.tf edecek ve itiıniı.l 
altüst edecektir. 

- Flora:m ona vermek ha. Bu iın
klnsrz. 

- Beni ıserbest bırakır mıaıııı' 
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Türk Hava Kurumu 
Büyük PlvanGosu 

~4. cü yeni tertip başlamıştır 
1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 30.000 Liradır. 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyel,rle (10.000 

ve 20.000) UnJik lkl aa.t~fd Ymhr •• 
Şimdiye kadar binlerce llipyi nngi:ıtden bu piyangoya iıtirak ediniz .•• 

letanbul E,.anı,et DlreklUrlDğDoden: 
MOdtıriyetinıU için azı '\00 çOiu 125 ton kok k&milrUnün almmaaı açık ebilt· 

meye konulmuıtur. Muhammen bedeli 2500 liradır. !1teklilerin prtaameyi ,ar
mek bere' mlidUriyetimlr beaap memurlu ğuna, eksiltmeye ittit'ak için de 187 ,5 li· 
ralık munkkat teminat makbuzu ile 22/10/ 937 cuma gilnU aut 16 ela Villyet 
d~erdarhp muhasebecllik dairesinde komisyona milracutlan (6762). 



Nektar K. 
Zarukyan 

talebe kaydına baflaauftır. "Puardan 
maada her cUn 9-12 ve 14·18 e kadar 
müracaat kabul olunur. Adres Beyot
lu Altınbakkal Babil Cad. Sayı 63. 

~- Dr. lhun Sa•I --ı•I 

TiFO AŞLSI 
Tifo ve parauto hutahkla.nQa 

afiyeti pek emJn tue qıdır. Her 
ecza.hanede bulunur. Kutusu: 45 

----- Jnıruetur. ... ....... 

GRAWOR 
Bitin· Tiirkige Yalnız 

GRAWO R~ullaruyor 

• • • 

,, ... ,,, 

Sz de bir•• GRAWOR ,, a 
sah p otunuz. ÇQnkQ : 
Sesi mbllclt rilc..ır. pWdan katiyyen bozmaz. Otomatik ve 4 pot kuvvetinde olan me,hur (GRA WOR) l&b 

plk-uplu snmotonlannı her nrdc ııratla iato,ıpiz.Taırada acenta aranıyor: Umumi acentuı: GRAWOR Galata 
BanbJar .caclcleal No: 1 S. 

··-------IE 8 K 1 ~EV Z 1 V E-------· 
~~::: IŞIK LiSELERi aeceıı CIQndOzlQ 

ıetanbul - Nl•antaşı 
Memleketimishı en ald huaual Haesldir. Ana, llk, Orta n Uıe lmnnlan Fen ve Edebiyat kollan nrcbr. lıtaa
bulun en havadar n takiıı muhitinde 4epgçı,e ürakolu bl'flll11da ve Tq.vildye camii ittfalim:1edir. Kayit 
lsln herstln ondan oa; yed'ıye kadar mllracaat ealleb!Ur. fsteymlere mektep tarifnamesi cönderilir. Telefon 44030 

kvar~ 
Pertev Çocv1c PUnui: ~--~ 1-mt tan.fma.ın tak.. 

lld eıclU4memlfttr. Bu pudi:anm, en blJik' matj9t1 1'1Jha- çocuk dld.. 
lerl lçbı hUırlaamq ~ve ~JPlf~ tahrif rı~ hlgbJr madde bu. 
lunmamamdır. 

. .. 
PERTEV ÇOCUK JJ=>.l!JORASINI 

HaU. Bruy• ~ ,,..._, eaa mcHlel 

PIPOL tMIZ GBLMJŞTIR 
Swtanbamam kebaba karpında PiPO PADIU 
Anadoludan arzu edenlere tıdiyell klndırlUr. 

Türkiye ıM_ se 
Anoni 

e Cam ~~~nr11Kaları 
......... yetesi-.. -

Pabrikamıa * blr 1ene içinie 1200 ton merfl9I' tap almactktır· 
Taliplerin tu*lti Bfreıımek ve n1bnUöe vehielr •ere 30-1o-;...917 • 

tarihhıe kadar ve nllmtaae- veteDJerin de asık ,.,_.,... fttirak iQia 29-10--
937 cuma cUnU uat on 1'qte Blr:'ncl Vakıf beama.ld lnerkulmise mira· 
caatları. 

ıstanbul EmnlJ'et Dflıelı ıqaoden ı 
MUclllriyetimi.ı için aa 20,000 ~u25,080 * ~ WmlPil ile azı 

50,000 Solu 56250- kilo ıaet' oduna ahıımuı asık ,.ı.utıMJe konulmuıtur. Mu
~en bedeli 1703 lira 12,S Jnaruttur. 

Q 1 ı <+w • 4 5 ·- & 

Klmyaıer 

Hüsameddin 
Tam idrar tabliU 100 Jnın&ftUI'. 

BUOmum tahJillt EmfnlnG BmWr 
o Byttin Banbtı kupjaıda'tuet 
Bey ham. 

Opr EJtHr. · u .roJo(J 
Doktor· .. 

sor.eyya Atamaı 
Berolla t.tildll clddftl Pırmıkapı 

Tramny durafı No. 121 blffiıd 
kıttald 

Muayene hanetinde hUtalanaJ •er
lflıı IUt 15-20 aratmda bbal 

DOKTOA 
Nec~etlln Ata•aun 

Her &in aabalslan Hım bdçala 
aq.mlan 17 den IO ~· lmc1ar Ltıe 
11 ~· apattDJanl•n Ddıicl dllre 

17 numarada baltalannı küal eder. 
Ccamartesi gllnlerl 14 den 20 1• b. 
dar hatalarım param, Karan. Ha 
ber oku)'Vculanm dalmpoa mab.ı 

bilinde muayene eder. 
lıttkliJerin prtnameyi ıörmek üze re mlidilri~ bepP memurluiqna ebllt

. oıye i~ için de 128 liralık muYJkkat tem!nat •lnısllo 22/ lP/ 937 cuma cU
uü uat US ~ V~yet d~~ liuıbaaebd.:Uik da'ire.isaclo komİ17.0na •u..&t· 
~~~ . 

~ 

,..... BOtOn ağrı ve sızıların çaresi 

ALGOPA 
aa,ı ve dlfl •Dnyanlara, nezle ve kw 
ohan .... •, Romatizma ve bel •lrı!anna 

Senelerden beri tecrübe adi 
en te•trll llAçtıf'. Mideyi bozma 
gibi kalp ve böbreklere hiç m 
ratı yo9"tu.:. icabında günde (3) 
aıınabtllr. ••mine •• marka11ına 
tten dtkka~ Takt-ltlatınaeft sakın• 
TQrklyede her maruf 

bulunu.rl L G o F.' A N 

Mektepıııere, Çoc;uk veııı 
ne, Oku• DlrektOtıerıne' 
•eJıtep lıitaplarauı olıniıtloıı •• ,. 6ir Aere ala 

. " VAKiT ,, f<ltabevlne 
rlfr~· lllı, Orta, U., Yiiiaelı oe 11..ı.ıc. .. Ret Aa.ıııı~ 
aımlı iPn, laer dillen, ,..,. tiirlii "' fltil nepi)'Glulı 
lıolqlılıla oe '1erlwl eılinebilininia. 

ll-.ele ~- 411inGrnn .,..,ı. )'Cllblma, Wll'iilll"! 
lif .,,.,,,.. olMir,_ iWlc6ilir8inU. 

lltliwa 1-~ #tqııtet Hrııwli: (V AKIT Ki~ 
'• ...-,. lrifqpl~ ilama ~"'· 

Klf• ~ ..,..,, laer .,~ ~ .,.,;ıv. 
ADRES: lıtanh91--Vakıt Yurda. Telefon: 24370. 

Vakıt. Ltu1-al Pf* ~: 48 • 


