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Italya blıgün 
girmemekte 
~ r 

de uzlaşma yoluna 
israr edecek mi ? 
Londra kor1ıitesi 
bugün toplandı 

Fransa ve lngilterenin bu komitede de bir 
netice allnamazsa ispanyada. fili harekete 

geçecekleri anlaşllıyor 
ınglllz Hariciye Na:l!oro <dJDycır kn : 

Ma · Kanunsuz hareket.iare karşı ted~ : 
nevr~ ordu~uzun bir ahnamı)'acağı iddia edilemez· 

g e ~ 1 t re s m 1 - Londra, 16 (A,A,) - Hariciye nazın E.· ( Jecek ihUIA!lara ve nihayet İngllterenkı Ak. §'.t\rka ve Hlndistanıı giden yollarıfım emnt. 
h • V den bu ak§am Loyd Corcun intihap mınta.. denizdeki hayaU menfaaUerlne taall1lk eden yetlııl korumağa d~vaın edecektir.,, 
U ll fl b • l h J l .. •• J kaiı olan Llandudncde söylediği :nutukta bey huStmltta illnlhaye blgAne kalacağız. Eden, ttaıyanm tspıı.nyol meseleslnl ade. on l n erce a K on unu e nelrnllel \'RZlyetı mevzuu babı et.ınl§Ur .. Eden Blnnefr.t t~anyol meselesi ademi mUda. ml müdahale komıtcslnde tetkiki teklif ey. !/Qpzidz en-elA. tepo.nya meselesine temu ederek a. balesiyle tnglllz menfaatini tehlikeye du§tl. lemi§ olma.ama tecssUf c~ ve deml§Ur ld: ve çok muhteşem oldu demi müdalııUeyl taahhüt etmiş olan bazı ren ademi müdahale siyaseti arasında kaU "-Şurasını glzlemcğe 111%um yok ki, e.. 

memlekeUerln faal müdahalede bulunduğu. bir fark gözetmek tcap eder. İngiltere, Ak.. ğer sUraUe bu meselede terakki elde edile. 

Gerft Te.9mf>ıdc pkJade sllvari ue motötl'ii kuvııetıcrirniz 

~etaksas Ank~;~·dd~ 
fvd~ç gün kalacak 

""•teSefFoırnmn~ nçın yapaeac:ak 
ıttı ı>:•rteıi!n~rn~n progıramı tıaznırıan_~a 
lcaaı"-llnan Ba!lly k~ehrınıize gelt4.:ek o-1 riciye vekili Numan Menemenı.:ıoglu, 
• """"A. :ıeıliM . ' 1 Ak lıt J>ro rtkaraaa e . etaksasla refı- Ba§vekalet müste§arı Kem~ • n .. a~a 

:att!ta.ın hazırı g çırecekleri günlere valisi Nevzat, Ankara ~arnızon mudu-
Cezi p~a &öre, ıni~~:§tır. rü Muzaffer, protokol ıefi Şevket 
tırıb•hd artcsi gUn·· h l3a§vekil ve zev- Fuat, birinci daireden Cevat, Ankara 
b <(J an "'- u us • · t .. •hı 0.. •1<1tckct d usı trenle ts- merkez kumandanı Altay, emnıyc mu· 

·•U b e ecckı . k .. Clklarcı c1 geçe A ,_ er ve salı sa- dürü Sabri ve Yunan ııcfaretı er anı ta-
h ır. n.t{aray kl d r Bir kıta •niaar a vasıl ola- rafından karıtılanaca ar 1 • 

"'ekil "'c~il~r Ankara ist asker resmi selamı ifa edecek, İstiklal 
t.,,=' lı Ccıaı Ba asyonunda Baş- marşı ile Yunan milli marşı çalınacak· 
~a ya, Ve •cvee,;, ha- (IJet!Omı 10 uncııda) 

Ysertde pastırma 
SıhnYasağı kalktı 

i~ V::kaıeu bazı şartlarla 
aiata müsaade etti · 

(~azt.9' 1.B tncic:l.e). 

nu beyan etml§ ve demtıtır ki: denltdekl men!aaUerlnl hlmayeye ve yakm (Devamı 10 uncuda) 
~arlh biie gasterıyor kl, harici mUdaha.. 

lelerle dahilde alınan tedbirler hlc;: bir vakit 
devamlı olmamıştır. İngiltere &demi mUda.. 
hale aıyaaetlne kat'lyyen aadık kalmqttr. 
Hiçbir tng1llz tayya.reslnln İspanyaya geç. 
memlş olmasından dolayı memnun olabillrlz. 
Fakat, bu demel< değildir ki, İspanyanın muı 
Jd tt.Q>amlyetlne ınuıtakll lapanyol hUk1lme. 
UnJn lıartcl-.ıılyaseUııe, b&zı .memleketlerin 
mtıd&balelerl neUçeainde Akdenlzdt çıkabl. 

·:-···· .. M-i:··v··c;··· .. ~-·-·1 
Milsabakamızda ı 

hediye kazananlar j 
Hedlyelerlo alınma~ 
mUddetl pazartesi i 

~Unu bitiyor i 
Okuyucularımız arasında mayo .3 

miisabaka~ında hediye kazananla. 
rm 7 Teprinievvel tarihin -
den itibaren on gün içınde 
hediyelerini almaları tazım -
geldiğini ilan etmiştik. Bu müddet 
.yarın bitmektedir. Fakat" yarın Pa
zara tesadüf ettiği için bunu bir 
gün daha uzatıyoruz. Okuyucuları. 
mız hediyelerini nihayet Pazartesi 
günü aldırmış bulunmalıdırlar. O , 
günden sonra yapılacak müracaat. \ 

. 2~: .. ~.~~~:!:! .. 1.~:~.~ •• :C:!~~~!:~!~~ l 
BiR KAÇ SATIRLA -Hipodrom 

Anthropodrom 
Unlverslte konterana ıalonunun damı 

tutmıyormuş, içine §&~ar yağmur yağıyor. 
mu§. Deaenlze ki bu gldlfle §enuıtye açmadan 
konteranı dlnllyemlyeceğlz .. 
Doğrımı bu bU)1lk ihmal bizi hayrete dil.. 

§UrdU. 
Koskoca bir taUI devr~ içinde ünıveraite 

idaresi bir damı da mı aktarmayı dU§Uneme 
dl? Kaldı ki bu bedbaht aalon §ehrin biricik 
konferans aalunudur da. 

Profeıı6rlerin ve talebelerin, bu gtdl§le 
kauçuk çizme takmadan ic;lne glremlyecek. 
!eri antaşıl&n bu ıalona (Hlppodrom - At.. 
meydanı) adını verdlkl~ri ııöylenlyor. 1hmal. 
den doğan bu ntıkte ne acı! 

En mUkemmel bir (Anthropodrom - tn. 
sanın koıtuğu yer) otmur için, devletin az&

mi dikkat ve fedaklrlık ı;öııterdlğl bu mu. 
essesede en mUhlm bir binanın bir (Hlppod 
ron! _ AUarm lcoımasma mahsua yer) ha... 
llnl aıma~n canımw aıktı. 

Unlverllte r~kt!SrlUğU burasını en kısa 
zamanda, en ufak bir kırt.asiyeclllk haataıı. 
ğma tutulmadan tamir ctUrtnclldir. 

Böyle ber,bad bir yere, ne llmln mnmeuııı 
olan profcsörU, ne de ilmin Cı.§ıkı olan taıe. 
beyi ııokablllrlz. Tamir b!Unceye kııdar bu 
salonda g(jrfilen ı,terin Biyoloji enııtı~n
dekl mükemmd salonda görUlmes!nl de ay. 
ne& teklif ederiz. 

BABU 

•• 
Orfi idar.e 

Filistinde gayrı muayyen bir 
müddet devam edecek 
Geniş mikyasta 

tevkifler yapılıyor 
(Yazısı 10 uncu sayfada) 

Me1dcp nıczun1anndan bir grop 

itfaiye mektebinin 
ilk mezunları 
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ıJış Süµıscı: 

Garip bir hiidise· ••• 
Y a z an : Şekip Gündüz 

M OSKOVANIN büyük gazetelerinden Pravda, lstanbula gelen son nilaha.. 
larmdan birinde (5 llkteşrin 1937) bütün bir sayfayı "Birinci Bal. 

kan harbinin yirmi beşinci yıl dönümü,, ne tahsis etmiştir. Balkanların bir har 
it~sı ile süslenen bu sayfada dört yazı \ardır: 

1 - Balkan Harbleri adlı bir makale (imza: Samsonov). 
2 - Cenubu şarki Avrupasında faşist tecavüz (imuı: K. Vclikanov). 
3 - Bnlkcı.n hUkümetlerinin vaziyet l (karileri tenvir için yazıldığı kayde. 

dilen imzasız bir yazı). 
4 - Tarihi vesikalar (İzvolski , Zn nkcvlç, Benkendorf gibi o devrin mü. 

him i!jler gören diplomatları tarafından çekilmiş telgraflar.) 
Birinci Balkan muharebesinin yirmi beşinci yıl dönlimUnde Balkanların si. 

yasi 8.lcme gösterdiği manzara, acaba bu Balkanlarda bir zamanlar cereyan 
etmi§ kanlı hidiselcrin hatırlatılmasın c lUzumlu gösterebilir mi? 

Balkan paktının giln geçtikçe artan sağlamlığı ,.c Balkan milletlerinin ter
biyesinde Balkan devletlerinin göstcrd iği insani dikkat. bu milletler arasında 
emperyalist garbın ve emperyalist Çar lığın tahrikiyle kopmuş fırtınaları 
- velev taribf bir gözlükle dahi olsa • te lkike vesile \'er!r mi? 

Dünya. siyasa platiormasmda sulh yolundaki devamlı alakasını her fır. 
satta. tckrnrlnmak dikkatini gösteren Moskovanm Balkanlardaki yüksek sulh 
idealini görememiş ve anlıyamamııs olmasına imkan var mıdır? 

Olmaması icab ederdi. 
Bahsettiğimiz yazıların hemen hepsi, Balkanlıların geçirmiş bulunduğu 

psikolojik istihalelerden gafil birer kalemle yazılmıştır. o derecede ki Pravda 
tahrir heyetinin bilgi seviyesine böyle bir gafleti yUklemiyc :imkan bulamıyo. 
nım ve sanıyorum ki bu yazılar bir gaflet eseri olarak değil, ancak bir arzu. 
ya uyarak:, kasten neşreclilmişlerdir. 

Pravdanın bu sayfasJyle dünyayı görmek betbahtlığına tutulanlar Balkan. 
lan hlll bir barut fıçısı halinde kabul etmek talihsizliğine mahkum edilmi§
Ierdir. 

Ballra.rılar bugiln bir barut fıçıaı mıdır? Böyle bir iddiada bulunabilenlerin 
(Detxmı.t 10 mıcuda) Şekip GONOOZ 

KURUN' da j 
Ecnebi profesörler 

Aaım Us, hb faJcWtealndekl ecnebf profe... 
a8rlerha muımveıeıen, rl&yet Nlp etme41kle. I 
rlnln tetkik umanı rcJdlflnl ıı3yllyenık dL 
yor kf: 

''- ŞUpho yok kt Viya.Dada, Berllnde, ya. 
hut Partate bulunan pr~f ~rıer ders haricin 
de koiısüıtuyon bakkın'ı ~ h&lzdlrler; fa.. 

kat o profesörlerin vaziyeUe l.Stanbul Unt. 
vendtesin• huaust maksat ve prtlarla gett.. 
rnmı, olan ecnebt tıp profesôrler1n.ln vU!yet 
lerınc kıyaa edllebtllr ml? 1stanbul Onlver. 
ıdtealno sadece ytlkaek çapla adam yeU,Ur. 
mcık, bu noktadan TUrk tababctlııtn ytıkael. 

mcslne hlzı:not etmek için gclml.J ve gctlrll. 
mı,, olan bu ecncbt profesôrlcırtn kon.&Ultaa.. 

Yon adı altında çalı§matarmm tamamUe ser 

but btrakılması IL81l mııkn'dın tahakkukuna 
engel teşkil etmez mi 1 

Şu halde yapılacak §CY nedir! 
P'!krimlzce bir kere mevcut mukavelelerle 

a~ ve kaU bir hOkUm yoksa koruıUltuyon 
mllsa.adestnı bnttln bUUln kaldirınak, htç 

olmazsa her de!aamd& ünlvenılte rekUJrQn.. 
den alınacak mezuniyete bağlamak aureUy. 

le ı:ı:illaa&de hududunu mtı.mklln oldufu ka. 
dar daraltmak: 1Azmıdrr .... 

TAN' da 

Unlveraltede ecnebi 
proleaörler 

Alunet EmlD Yalman, Ud sön ene& CUm 
lnlrl:re' 'batmubarrlrlnln Unh-enltedeld ec.. 
nelJI profeaUrler hakkında yazdıfı bir ...._: 
makakıc1en protceUrlerln büytık bir teeMftre 

kapddıklannı, kendlAlnln o makaledeki tddl. 
alan .,,, ftnlan netJeelerl hiç de hakikate 
aypn balmadıfnu .Uyllyerek diyor kl: 

Her clheU g<ı~nllnde tutmak ırureUle va.. 
racağmın: ncUce şudur: Ecnebi pro!~rlerin 

çoğu kıymeU1 ı\limle:rdlr. Gene çoğu, Untver. 
sıteye ..-e memlekete faydalı olmak itin bQ.. 

yUk _ b!r hüıınQnJyet besledJklennl her suret.. 

le glS.9tcmıl§lcrdlr. Buna rağmen kendilerin.. 
dm tam verim nlmm&mlJlrr. ÇQnkU profe.. 

a6rlerln yen! Unlvcrıdtc)'f kurmakta reyle. 
rlno pek az ehemmiyet verflml§, kendi bildi. 

ğtmlz ve ~emuz yollarda Y1lr0nmn, ve 

bllhaua ekaer pro!e~rlerln ya.ııma, yetlfe.

1 

cek seviyede muavin vernmemlf, verilenler 

de maddt surette Unlveralteye batlanmıya.. 

rak bir mUddet sonra çekilmelerine meydan 

brrakılmııtrr. Yani ıo gördOrmek üzere dııa
ndan getirilen b!r takım maklneleTdon tam 

verim almacak ıeldlde tertibat., vasıta ve 
lmk&n hazırl&nm&mlflır. Bundan dolayı pro 
f~ı.rt mesul hıtmıya hskJmnız yokbır. 

Bmıdan ıonruı için ıu noktayı gözanllnde l 
tutmak JAzmıdrr ki, prot~rlertn \•erim ım. I 
kiDı bugQn dört ae::c eV\"elkhıden çek zıya.. 
~r. Bt1,.0k bir kısmı dJUrnlzl öfreı:unlfler. 

dlr. Bir kmnı tUrk~ takrir veriyor ve taıe. 
-.ne ~ temasta bulunuyor. !lemle. 

kett de taıumıılar ve kendi ııah:ılan dahilin. 
de tetkntlere g'frlfnl!§lerd!r. Eğer, bu prcfe.. 

wlı>rin kıymeti dor~ 8~e evn l :rumleket 
fçln tun;ı~ ~ bug11n aıtmdrr. K•ndtterlnl 

CUMHURIYET'de 

ihracat lflerlmlze 
verdl§lmlz ehemmiyet 
İncir mallaullbnb. tızertncle bau ihracat 

tacirlerimizin O.)'tUlbozanlık etmlt olduktan 
lı.&kkmda ~haberlerin tuhllıe muhtao 
mllllaJltah noktalan oldutuhu aöyllyenk ya 
~ lillıflıllMeiiiıtliıiUa. 

; ~:r.e l-erd.I'-! kı~ ve ehemmi. 
f.illaf\lt.~ İ'1fe cd)'Ctr: 

"- HllkCımeUn 1.stlhsıı.1 ve ihraç tııcrlne 

attetUği dJkkat ve ehemmiyete dalr de blr 
lld 88z a<ıyUyeblllrlz. Allkadarlarm §lklyet.. 
ıerlnden evvel hUkQmetlınlztn chemmfycUe 
durduğu bu meseleleri son 7.amanlarda be1k1 
daha bOyflk bir ehcmmlyeUc gözlSnllnde tuL 
maktan biran bllc hAJI kalmadığmı hcreey. 
den eV\'Cl kaydetmeliyiz. Hllkllmct yalnız 

incir mahaulUmUzle değil, bUtUn ihraç mal. 
Janmrzla alf\kadar olmakta ve bu meyanda 

bu yıl meaelA tOtUne dahJ futa bir dlkkat 
mevkll vermlf bulunmaktadır. Haklld rnaıo.. 

mat üzerine mUstenlt bir keyfiyet olarak 
etmdillk au kadanm kaydetmekliğimiz kL 
tldlr ld hllkt\meUmlz incir için de, tlltlln 
için de tedbirler alllll§tır ve almakta devam 
ediyor. Bu tedbirler maddi ve mlle.ulr ted. 
blrlerdlr, Te onlar maddi tatbikatta azamı, 

müeaatr olmak 1çln ali.kadar lsUhal ve u. 
caret erbabmuzm beyhude tela., ve endfleye 
dO,mekslzin vazlyeUerlnl ıoğuk kanlılıkla 

muııatua ederek neUceye emnlyeUe intlnr 
eylemeleri 11.zmıdır. 
İkldeblr dillen deatan oldufU.nu gördlJIU

mUz Almanya vazfyeUnde blzt ula bUytlk 
endJıelere du,ürecelc bir cihet yoktur .• !tha. 
lltmt kontenjana U.bt tutan Almanya ne 
muhtelit eıya üzerinde vanıan anla,ma had

len, aagart hadlerden lbaretUr, ve hadler bl. 
zlm Almanyadan mUbayaatımıu nı.betıe 
asla g-eçllmlyecek hadler d~mek de 

değildir. Kaldı ki Almanyayı TürkJycnln bl. 
ı1cik ihraç p1yaaaaı gibi telt.kki etmekte de 

laabet yoktur. 

HUIA.sa TUrklycmlzln lhraç ltlerlndc mua. 
tahall ve tacir olarak halkıınwl dll§cn vazL 
!eler olduğu gibi hükQmetlmtze tercttUp eden 
vecibeler de vardır ve hllkflmet kendisine 
dUıenl daima fazl~lc yapml§trr. ya pmak. 
tadır ve yapacaktır lılUstahafl ve tacir ola.. 
rak halkımızın da kendialne dUıen vazifeler 
üzerinde dlkkaUl olmuı ve ezcUmle yersiz 
telif vo endlfelerle vaziyeti kan§tırmamıı.aı 
l!znndır. MemlekeUn umumi menfaati gibi 
berkealn busuaı menfaat! de bunu Amirdir. 
Herkeatn meııfaaU hUk~meUe h.alkm umumi 
ve adcı blr elblrllğlle yürllmelerlndedlr. 

memlekete bağlıımak için her gayreti .sar. 
fetmck ıuımdlr. ÇllnkU az verim içinde ge. 
çen d8~ ııenl'nln acw gelecek seneler içinde 
f;ıluınlacaktır. 

Bunu yapacak yerde haltaız ve eaaamz 
dedikodulara kapılarak dlllml%1 ö#nnmtı 
bir lllm atlmreainl g1k:endJrmek .,. COk ~Y
dıllı olmıya haztrlanmıt bir Allnı ztımreaını 
gUcendJrmek ve kaçırmak. memleket heaa. 
bma çok yanlıı ve zararlı bir ha.reket olur. 
Şuruma 1Uphemlz yoktur ld, &rk&datnnıs 
da me:ıcıley1 derlnleDtlrecck olura& çok halt. 
ım:ca hareket etUftnln .tarknıa varacaktır. 

Sağlık öğütleri 

Çok yaşamanın 
sırJarı nelerdir ? 

"Çok ya§amwmı sırları,. na dair 
baz' ya.şlılcır arll3lnda yapılmış bir 
anketin. ük 7.a.mmn 'Pcr:~embe günU 
ncşrotnıi.şti1>. Bugü:ı ayni aJıkete veri.. 
len diğer cevapları ycızıyonız: 

lngilterede 45 senelik mebusluk ha
yatında bir gün dahi basta olmıyan 

Mr. O'Connor uzun ömür hakkında 
kaide olarak şunlar:r ileri sürmekte -
dir: 

·- Hepimiz her şeyden evvel §U -

rasmı iyice aklımıza koymalıyız ki, in 
san vücudunu bölmelere taksim edil
miş bir makine telakki etmek son de
rece yanlıı bir harekettir. Bir yeri bo· 
zulan insanın bu bozukluğu bütün vü
ı.:uda sirayet ve her tarafını rahnedar 
eder. Bu itibarla adalemizin bir kıs
mına fazla yük yükletmekle veyahut 
ela dimağımı7.a kaldırabileceğinden faz 
la iş vermekle bütün vücudu tahrib 
etmekte olduğumuza muhakkak naza • 
riyle bakabiliriz. 

Birçok insanların bir haftal!k yor
gunluğu veya hafta içinde ihmal etmek 
mecburiyetinde kaldıkları idmanı haf. 
tanın bir gününe sığdırmıya çahııuak 
fazla yorgunluktu idman gekillerine 
heves etmeleri doğrµ addolunamaz. 
Vücudu birdenbire fazla yormak mu • 
hakkak surette yıprandırıcı tesirler 
yapar. 

Şurası da unutulmamalıdır ki, dima
ğı yorgun bir inunm ayni zamanda a. 
daleıi de yorgundur. Yorgun bir di -
mağla fazla idman yapıldığı tak.dirde 
bir ifrattan öbür ifrata düşülmektedir 
ki bu, iki kat bir yorgunluk demektir. 

Bu nevi yorgunluklar muhakkak ıu
rettc ömrUn kısalmasını intaç etmekt~ 
dir. 

Dimağla meıgul insanlar idman hu· 
susunda ıon derece itidal ile davran· 
malıdır. Ayni zamanda idmanı birkaç 
'laat gıöi dar bir vakte ll~li~ 
yanlıJtır. 

Uzun ve sıhhatli ömtır ıil~dcn 
me§hur Gladstone 70 yaşmda olduğu 

halde bir günde 45 kilometrelik yolu 
yaya katedebilmiıtir. Bu ihtiyar ha • 
yatında her sabah mutlak surette bir 

saat yaya gezmelere çıkardı. Her ne 
kadar kötü olursa olsun vaziyete gö
re giyinerek muhakkak surette sabah 
gezintisini ihmal etmezdi. 

Diğer taraftan sabık Yunan kralı ve 
yine sabık İngiliz Baıvekili Lloyd 
George'da zjkrolunahilirler. Bunlann 

Cla Gladstone gibi yaya gezintileri ih
mal etmeleri ihtimal dahilinde olıru • 
yan bir feydir. Muhakkak surette ya

ya ylirürler, Şu halde uzun ömür ıil
renlerin idnıan husuıunda itidalle dav 

randıklan ve idmanın en tabit ve mu
vafıla olan yUrümeyi tercih ettikleri 
görülmektedir. 

Ben de kendi hesabıma yürümekten 
elde ettiğim faydayı hiçbir §eyle elde 
etmediğimi ıöyliyebilirim. idman hu -
ıusunda itidal ve bu itidalin de yürü

~:kle temin edilebilt4.:eği dü~ünülcrek 
vucudu fazla yorucu idmanlarla ezme· 
mek lbımdır. 

Uzun ömür sürme meselesinde uy
kunun hususi hayatımda büyük rolır 
oynamadığını itirafa mecburum. İlk i
tim olan gazetecilikte ve bilahare me· 
busluk hayatımda vasatt olarak gün -
de. be~ saatten fazla uyuduğumu tah
mın etmiyorum, Buna rağmen hiç de 
bundan yana §İkayetim yoktur. 
.. Yemek hususunda itidal uzun ömür 
uzerinde mutlak ııurette müessirdir 
Mideyi fazla yormak, hazım cihazın; 
Y1Pntndırmak ömrli kısaltan birinci 
derecede Smillerdir. Bunun için kuv
vetli fakat az yemek yemek ve içkiyi 
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Hfcrl: lSM - Şaban: 10 
Oanetlıı dotufa Gbetla batııı 

U2 17,31 

Valdt Sabah Ö&le lkindJ /..kpm Yat.ı lmıa.\ 
4,51 ll,&9 ı~.03 17,31 1900 4,83 

de son dertt.:ede aı: ve uzun fasılalar

la içmek şarttır. 
Çalışmanın da sıhhat üzerinde bü

yük tesiri .. ardır. Yemekten ıonra 

derhal çalışmıya oturmak zararlı oldu
ğu gibi iş hususunda fazla haris ol -
mak da tehlikelidir. Çünkü hırs ~lnif'
leri bozar. Sinirleri bozuk bir insanın 
da uzun yalaması çok güçtür.,, 

idman, uyku, yem~k ve içk i 
hakkmda Sir William Orpen'in 

fiki rleri 
"- Hiç ıüphe yoktur ki hayat {j. 

zerinde en mi.ihim amiller idman, uy
ku. yemek ve içmedir. Bu dört meıele 
üzerinde birçok ıaçma şeyler yazıl -
mıı olduğu da yine ıüphe götürmiye
cck bir hakikattir. Ancak ıurast da 
bir hakikattir ki, bu dört meıele hak· 
kında en doğru malumatı bize §abıi 
tecrübelerimiz vermektedir. Bir muıi
bet bin nasihatten taın bu huıusta ev-

15.dır. 
Gençlikte insan birçok ihtarlara ve 

batta ikazlara bile kulak astMz. An
cak orta çağdan 10nra.dır ki tabiatin 
ikazları daha ııklaşmıf ve bizi bunlara 
kulak aamıya icbar edici bir inat ve 
ısrar göstermeğc başlarwı bulunur. 

Maaı:nafih ıurası da bir hakikattir 
ki medeni hayat şartlan ve bugünkü 
yaşayış tarzı sıhhatli bir hayat ıür

mek kaideleriyle taban tabana zıddır. 

Geceleri uykusuz kalmak, sinema, ti
yatro ve dans salonları gibi havasız 
yerlerde saatlerce vakit geçirmek, bu da 
yetmiyormuı gibi mideyi envai i!ikilerle 
zehirlemek elbette ki uzun ömür üze· 
rinde müthiş menfi tesirler yapmakta· 
dır. Bazı insanlar da şehirlerdeki mc-
deni hayattan vukua gelen kayıplannı 

karanmak ilzere hafta $onu bir sayfiye
ye gidip yıpranan aaap ve adalesini 
dinlendirmek Y,erine orada müthiş yo· 
rucu ıpo.r ~~ it\?nlar~ gfly~ ..sıblı~t 
kazanmak.. .daiyesini gütmektedirler .• 

. ~~ t • ~ i :u . !lı • ' 
Bilha11a orta yaştan sonra ~i.ddet ı 

ve fazla yorgunluğu ~.:ap ettiren idman

ların mlithiş zararlı olduğuna nazarı dik 
kati celbetmek isterim. Orta çağ ve on
dan sonrası için en tabii idm<ın ylirU
mektir. Bunun kadar faydalı hiç bir 
idman tasavvur edilemez. 

Uzun ömür için bence uykunun oy
nadığı rolü hiç bir ıey t emin edemez. 
Bana 90rarsanız insana günde sekiz ıa
at değil, on iki saat uyku lazımdır. 

Bot vakitlerinde §Öyle bir tekerleme 
yaprvermelc ııhhat için son derece fay
dalıdır. Cigaranın ııhhat Uzerine, bil
hassa lbazı tabiatler üzerine müthit za

rarlı olduğu muhakkaktır. Ncfıi;de° 
yapmıı oldufum bir tecrübeye nazaran 
- ÇUnkü ben yedi yapnda cigaraya 
batlamıttım - günde on cipradan 

fazlası, adamma göre fazla veya az 
miktarda nikotin zehirlenmeıi yap· 

maktadır. Bu, tedrici olduğundan inaan 
ne kadar zararlı bir §ey olduğunun 

farkına küç varmaktadır. 

Hafif yemelidir. Bence ıün.de dört 
övün ve hafif yemek en doğru hareket
tir. Bir defada fazla yemek yiyerek 
mideyi doldurmak mutlak surette za. 
rarlr ve hazım cihazını yıpratmak itiba
riyle telafiai gayri kabil zararlar yap
maktadır. A)'ni zaman.da hiç kimıe. 

hatta ben bile bir resaam olduğum halde 
ağır bir kahvaltı yahut yemekten son
ra çalıımak huıusunda son derece ıuu-

ıuz:luk hiıaederim. Bunun sebebi hiç 
§Üpheıiz: ki midenin fazla çalııması ile 
huıl olan vL,..:uttaki umumi yıorrun
luktur. 

Yemek huıuıunda bence insanlar, 
ilaha ziyade ho1landıklan .§eyleri yeme

lidir. Şu veya bu yemekte fazla vitamin 
vannıı diye hoılanmadığınız şeyleri 

ikrahta yemekte hİCj bir mana ve fayda 
yoktur. 

İçki meacleaine gelince. burada ıon 
derece itidal prttır. Çok içen adamın 
uzun ve ııhhatlf ömür alirmesine mad
dt imkan yoktur. Maamafih bazı insan
ların diğerlerine nazaran daha fazla iç
ki ltaldırdıldan da muhakkaktfr. Her 
ne olursa olsun bir inaan hiç bir zaman 
sarhoı oluncıya kadar içmemelidir. Sar 
hotluk en iyi halinde bile inaan için 
manen ve maddeten zararlı bir haldir. 
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:Jlaı/ata daie 
Yağmur 

P AZAR ile pazartesi atıl~ 
gece gürüıtU ne yar, 

ba.§lamıştı ama sabahleyin d~ 
biz - barometreye bakma.fa bir 
ahşamıyanlar, daha do~usu altd 
direıniycnler _ hava açılacak diyt',; 
mide dü.ştdk. O giln BUyUkadJ _J 
zarlığına Ahmed Refik'i bıraktll" 
gittik. Ahmed Refik, karanlık bil' 
altında, şimşekler çakarken göıJl 
ccğini bilseydi bunu, romantik ~ 
na uygun bulup memnun oıurdll· of 
kUrek toprak da atılıp KUJ1lll 
yanlar sustuktan sonra ilk oıguJl 
neler dil§meğe başladı. Cc.nazeY1ır 
len kadın, erkek, çoluk çocuk 
köyü'ndcn iskeleye doğru kosar.~~ 
acele acele iniyordu: sanki bir P"_. 
kelimenin hakiki manası ile b~ 
nik, yani Pan tanrının gôzükU\' 
sile yürekleri sarıveren ür~~ 
Ahmed Refik'in cenazesi öyle P.-.,, 
olmadı; büytik bir kalabalık )'O~ 
fakat pek sevdiği İstanbul'un fP' 

sı o gUn elinden geldiği kads.t )t 
betli olmağı esirgemedi... -uJ. 

Saat beşe geliyordu ... O gün 
yan yağmur bugüne kadar bit' 
dinmedi. Bazan hafifliyor, artılt 
silecek gibi gözüküyor, sonra 
§iddel:leniyor. Karda bir n~ 
dır: fakat yağmur, bir türlü di~ 
bilmiycn bu yağmur içimize Jc ' 
veriyor. bunaltıyor, hiç bir §ey dU 
dUrmez oluyor. Bir parçacık 01suıı 
selli bulmak için hafızamdıı. ~ 
mur §İİrlerini arıyorum: Tevfik 
ret'in: ''Küçük, muttarid , mtıbt 
darbalar, • Kafeslerde, camlarda_~ 
ihtizaz,, diye başhyan manZUJJl'j 
"Yağmur yağıyor titriyerek b 
nalan - Düşmekte teravide butt~ 
?..emine,, diye başlıyan manzul11 
den başka bir şey hatırlıyamıyo~ 
Bir de Nazım Hikmet.'in Şeyh el. 
reddin desfanı'ndaki : "Yağmur V 
liyor .... , parçası. Fakat bunıarııı 
biri beş gUndür yüreklerimizi ~~ 
yan sıkıntıyt besteliyemiyor: fı. 
in manzumesi de, Ali Ekrem•irık, 
~gfüfirun dnk( çocukluk 8t\1ff ' 
ba.hiealyor ; q\albuki ou :yağn\~./ 
korli:aklık ve nalanlık var, he de ; 
cacık pencereye vuran bir ku.fuıı ~ 
li. .. Nuım Hikmet'in manzuınetl 'I 
bilsbUtUn başka bir şey. İçiıııi"'ııt 
yorgunluk çökerten, basım uııJ~ 
arasında kimsesiz, yapayalnız. Jc ... .J 
gız gibi bil" hi& veren bu sürel<~r 
mur hiçbir şairimizi söyletıneıı"' 

Nurullah AT~ 

Piyano konserlol" 
Beynelmilel bir §Öhreti hais b;,, 

nan, Atina konaervatuvan prof7-~a' 
bayan Sofi Zafiropulonun tebri' 
ıeldiğini yazmıttık. . İ 
Xıymetli un'atkir. önümil%de1'J ~ 

akpnu, Fransız tiyatr~unda ~ı 
konıerden aonra, birer konaer ve 'i 
.zere davet edildiV, Viyana ve JJcl 
gidecektir. __/ 

Kredi Fonslye 
.ikramiyeleri .. 11 

Kahıre, 16 (A.A.) - Yüz\:le u~ fi 
ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiye 
villerinin dünkü çekilişinde: ) 

1903 senesi tahvillerinden sı!I 
numaralı tahvil 100.000, 1911 • 
tahvillerinden 306.466 numaralı ~ 
50.000 frank ikramiye kazan~ 

_ Doktorlann vel~imetıeti_M' 
Bunu her ne bahaama olursa olsıtfl 
mamalıdır. . e'I 

İçkilerden likörler mutlak kJ ti 
rarlr olanlarıdır. İyi cinsten beysi / 
yah §&raplar yemekle birlilctt ~ 
miktarlarda almmılc tartiyle faf 
la bilirler. 

(Bu aeri makaleye aeumıı 
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nıedhl piri 
ö '' tedenberı' b" 
" ır ın·u·t ·ı · - tolc carı edır: 

lc::en • 
Çok bilir? ını, ~ok Y•t•Y•n -.. ,.._, 

~. . 
]3 • ezen.,, 

u, ıtirtz k b 
1lnılır. l{ 1 ut etmez bir hakikat 

••men de .. . 
Fakat kı oyledır. 

kab sınen h B ut etme . 1 ·• unu kati diye 
iab melı .• Zira m ı· · k · · at ed ese a ııte a sını 

ecele ku 
Gaseb . VVetJi delil: 

elık: çolc . . 
lafıdır z· ıptıdai insanların ev-
. . ıraat d • 
1ııaanıa • evrıne geçtikten sonra, 

r, bır ye d 
teJtaınül . r e ka1ıyorlar ve daha 
ı._ edır.orıa 
'Cl'. " r, medeniyet kuruyor-

G·· 
oçebeter k 

1'1lı Yerd ço geze:-; ziraatçiler hep 

Çolc ıiraate .~•lırlar: fakat göçebelerden 
lia çı er bilirler. 

Ylaztar 
lefini h' ' avareler, sürtükler dikkat 
"~ ır nokt 
~ daha .a~a tem:rküz ettirenler-

ltt ını ıyı bilir? 
,_ tabana k 
'4lıtıaı;. uvvet, ıüratc gayret do-
lci "a vuran n r . . . . . 
~dı es ın oılgısı muhakkak 

l> • 
"~- ~k ki .. ~ dah ' çok gezen, çok yaıayan-
~ a rnatuınatlıd:r.,, nazariyesi 

lia.rb 
a. ı \unu "d tı dt At mı e: "Enver paşanın 

"'1ıt tör:~Yaya g~tti. Şirr..di ona (Av 

'1ty İfitıni . ınü dıyeceğiz?,, diye bir 

~l\UI\ !hın. Bu da aynı atalar sö-
tcnkidid· 

~ ır. 

il >'•tayan lb 
~· il a<sz.. .. e ette daha çok bilir. 
~llt\•· umu ... h . 
~ }'a..ı 

1 
1 tıyarlamağa başladı. 

Ö,ı_ :r ı ığın f •• 
'\: bir inak ezaılınden bahsedecek. 

}'t • llıııa..,., aın tutturacak!,, diye ala-
br J•n. Ey b 1Yar1 " • u satırları okuyan 1 

de Jlı>ana 
. Qıcnan· atmamak elbette senin 
ınr ınc u 
. 'Yır değil Ygundur. Zira şimdi.den 

dır. İhti" len bile ihtiyarlık önünde-
,.. Jlrlılct 
lYlcnıcıt h a kemal, fazl olduğunu 

dır ~ er ftrd" "n' Unu esk· ın menfaati iktizas:· 

1• '.tr J?.ledh; ~er daha iyi bilmitler. 
"'' .. ı.t... • Pıri d" • teıı~Ulci !İn:~. ~ye eserler yazmıt-
iL • !., d" ı ın~anlar "genrlik, 
rıtı} ıyc t ~ 

la. lrltıııa ~ .. Utturmuıtar, gençliği 
r. ga UatU 

n saymağa çalışıyor 

~tacı 
tarıı:~ c Y•taınaJc 

~Cdir r tadır, görmektedir, 
· .,..ole 

llt lctad gezmekten ziyad.e çok 
h") ır ve ,. k .. . 

it J tri :ıı ::r0 gormektedır. Ay-
}'re.ı_ • Uhtelif da· -'"q'f'ıt h seferler, uzun uzun 
it fiı.. ' • diıeı • .. 

k}'J IQf edin b" erın kanuniyetine,. 
. trd· e ılmekt· "b -iJL it f d' '"· Un)ar oJagan 

ıı t " 1Yeb·1 
t tlcn l ınekte k'" ·· L. c ,. ace . • opru ~tına 
· llı le mı tay 'b· tcrı: 1 IJl ad gı 1 celallenmemek 
"'l h ııntarla ·· 

di}',; ~atta l.:a • oteye reçebilmek-
t .. _ tlt ,.. P ederae .. 
""il • ~akat btr • ayıya dayı,, 
'lıı 'ol\ra d çok ayıları atlatnk-

• ır.. ayı dcın ~ . 
ege ınsanın ağzı 

lbr 
'1, 1Ylrlık .. 

-ıı • ıormUtl 'I'k biz. • rnumku u • geçirmitlik .. 
Jh_ ilıtiYarlıJc n ~laa da kuvvetli, dinç 
-·44r1t • ·• liınd 
tib· Cıbi, liu erıburg gibi, Bis-

1·· t<{ &o Cibi ,. · c l!lutı • ınımar Sinan 
. lty C•fil Gu onlara .• 
'':· Oethe ıc· 

lif• tttnıcı ih•. 1
• kendi servetini 

ı lııcth ' rlığı · - . ' 
et'l'ft.iı, Özlem?• <.egıl de, genç-
• 11. 

(VA-Ntl) 

Mahmul7ıuş:ı caddcsiadcıı b:r göriiııil~ •. 

lstanbul konuşuyor ! 

Mahmutpaşa esnafı 
"Dükkanlar, akşamları nasll muayyen saatte 
kapamyorsa, sabah1an da öylece ayna saatte 

açı~mah d ır ,, diyorlar 
Vazan : Haberci 

Öğle güneıinin ortalığı yakıp ka -
vurduğu bir saatte, foto Aliyi çağır 
d .m. Röportaj yapmak için aokaga çı
ka :ağımızı söyledim. Bu sırada yanırr.l::la 
duran, bizim HABER'in ressamı Saffet 

Sakabaş: 

~ Bugün b:n de gelmek ist:yorum, 

sizinle .. det:i. 

Çok sevdiğim arkadaşımın tekjifinl 
memnuniyetle kabul ettim. Biraz son
ra üçümüz sokağa çıkmıştık. O gün, 
gÜnlerdenberi serin grden hava lirden 
bire öyle ısınmış. öyle ısınm!ttı ki, 
yazın ortasında olu!t, günr~ etrafı bu
kadar k:ıvuramazdı. İşte bı:nun için pek 
uzaklara gitmeyip, matbaaya yakın bir 
yerlerde dola§mağı tercih e~tik. 

Zaten ne vakittenberi Mahmutpaşa 

ve civarını görmek istiyordum. Aı ka -
daşlarıma fikrimi söyled:m, hepr.: de 

münasip buldular. Yeni postanenin ar· 
kaa·ndak.: yoldan Sultanham:Amınil çıka 
rak b:raz sonra Mahmutpa§a yokuşu -

nun altına vardık. 
Seneler var, ben Mahmutpaşilya gel-

memiştim. Eskiden burayı 11:armakarı· 
§tk, yolu binbir işporta kapatmış, her 
tarafını ıeyyar satıcılarla dolu bir yer 

bilirdim .. 
Bir umanlar, Mahmutpaşadak; sa· 

tıcıların gürültüsünü Sulunhamamdan 
i:ıittiğ.:m olmuıtu. Fakat hayret... Bu 
sefer yürüdüğiUnüz cadde. canki Mah
mutpaşa caddesi değildi. Sessiz. sadasız 
seyyar ıatıc•sız. sergisiz bir Mahmut -
paıayı doğrusu akıl almıyordu. 

Kendi kendime: .. Belki. dedim, ile-

r.:de vaziyet deği§ir .• , 
Fakat gene yanılmıtını. Bir bt§tan 

bir ba9:ı yürüdüğümüz Mahmutpaşa -
da, eski ~i",ı!C'ri hattrlatan hiçbir şey 
yoktu. MahmutpaJanın tam b:r Şark 

lllahmutpaşrı csıu•f ı llabcrd il~ konuşuyor ..• 

pazarı olan eski halinden, b:.ıgün, dük· 
kancılarm kapı önüne çıkıp: 

- Buyurun bayan! B!zde iyrsi 
var. 

• --~ Bayımı bir kere de buraya bakın 
da oyle geçin .. Ve ilah. diye müşteri 
çağırmalarırJ:ian baıka bir hatıra kal -
mamıştı. 

Mahmutpaşa, artık, kellifelli bir çar
ıı olmuıtu. Caddenin iki tarafına dizil· 
miş ekserisi vitrinr:z dükkanlardan bi
risinin kapısında duran esnaflarla · ko
nuştµm .. 

- Evet, diyorlardı. Evvela sergileri, 
sonra seyyar satıcıları kaldırıdılar. 

- Peki, bu dükancılar için iyr oldur 
tabii .. 

- Ne gezer beyim, asıl zararı biz gör 
dük .. 

- Aman nasıl olur?. 
- Çok tabii .• Mahmutpaşaya koşan 

müşterinin çoğu, sergiler!rı seyyar es
nafın ucuzluğuna gelir, oralarda ara -
dığmı bulamayınca da bizim dükkanlara 

dolardı. Scrg.:ter kalktığı zaman bura11 
müşterin:n yarısını kaybetmişti. Son ide 
fa seyyar esnaf kaldınldıktan sonra 

müşte:inin büyük bir kıs1nı dana, artık 
Mahmutpaşaya uğramak oldu, kalabalık 
a• .. lınca tabii b"zim işler de bozuldu .. 

Bu sırada bizim Saffet. bir seyyar 
.. ·t : ::ı bulmut bir ıeyler konuıuyordu. 
Döndüm, baktım. genç ~r çocuk eline 
bir çok fanilayı almış, arkadaşıma bir 
y ğ•n laf anlatıyor, :> tarafa baktığımı 

görünce Saffet izahat verdi: 
- tnan·lır ftY· değil: birader, koca 

trikonun tanes"ni 1 $ kuruşa satıyor. 
sudan ucuz, doğrusu. 

Dükkancılara döndüm : 
- Hani, d:dim, ıeyyar satıcılık 

memnu idi. · 
O zaman izah ett:ler: 

Daha yukarılara doğru çıktık .• Bura
da görüştüğümüz clükkancılar da şöyle 
dert yandılar: 

- Dükkanların kapanma saatlerini 
tahdit etiler. Bundan çok memnunuz • 
Fakat ne olur, şu açılma saatlerini de 

talY.iit etseler .. Size samimiyetle töyle
yetlliriz ki, burada sabahları saat beş
te. altıda dükkan açan arkadaşlarımız 
var. Halbuki, dükkanlar sabah saat se· 

kizde açılmalı .. Ak~m da yedide kapan
maU:iır ki, biz de insan gibi yaşamak 

imkanını bulalım. Rekabet bu şekli a
tınca, mecbur oluyoruz, hepimiz ı:abah 
karanlığında evlerimizden çıkmıya •• 

Sonra bir derdimiz de şu pazarlık u
sulü dünyanın hiç bir yerinde yoktur. 

Burada sözlerini kestim: 

- Buna, dedim, müşteriden ziyade 
siz sebep oluyorsunuz. 

- Yok, yok, diye itiraz ettiler. Me -

- Böylesi değ:J, büyük iıportalan ı _ 
yol ortsaına koyup bağıra bağır:ı ıatıı Mahmtttpa§Gnııı hiç durmadan a1oıln 
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Rt'i&W&TARIH 
sene evvel bugOn -Napolyon 

Layipzig'de yirmi beş bin 
askerini mahvetti ve teklif 

edilen sulbü kabul etmiyerck 

Fransayı yabancılara 
işgal e t tird i. Fbkat .• 

16 birlncltqrln rUnU, Fransa imparator!. 
çesi Mart Antuvanet idam ed!lmişU. Kocatıı 
on altıncı Lulnln idamından yedi ay sonra 
1793 yılı 16 birinciteırin günü, 14-tı. sene 
evvel bugün idam edilen kraliçenin ba§ınin 

giyotin ile kesllmealnl geçen sene bugün 
günü gününe tarih sütununda anlatmıştım. 

Bugün, gene Fransa tarihinden 124 sene 
evvel bUgün, 1813 yılı 16 blrlnclteşrln günU 
vukubulan tarihin rneıhur bir htı.discslnl kay 
dcdeceğim. 

Napolyon, Moakovayı ateglere boğduktan 
sonra tutunamam!§, orduaunu yollarda rnab. 
vederek dönmüştü. BüyUk ve eşsiz kuman. 
daıı Parlse mütenekkiren gelerek !eli.ket 
haberin! getirince, binlerce aile matemlere 
büründü. Şanlı bir zafer beklenirken ba§& ge 

len A.klbet ordu erkA.nmı olduğu kadar bUtUn 
mWeU aonauz bir keder ve teeaaUre uğrat. 
mIDtI. 

)ı{are§&llar mevcut kalan orduyu Alman. 
yaya geUrdller. Fakat bu ordu gidenlerin ya 
nmda bir hlçU ve hemen hepsi de hasta ve 
yaralı bulunmaktaydı. 

Napolyan ümit ve ne,ealnl kaybetmcml§U. 
Gene yeni bir ordu tamimine bqladı. Baba. 
ra bu m~lQ.blyeUn acıamı kat kat fazlasllc 
çıkaracağını vaadetmeğe ba§ladı. 

ıBUyUk kumandanm mağlQblyetl, o vakte 
kadar onunla doat geçinenlere fakat bu dost 
Jufu zoraki muhafaza edenlere cesaret ver. 
df. 

İlk 8nce İsveç ve Prusya kralları, daha 
sonra Napolyonun kainpederf, Avusturya im. 
paratoru ve Bavyera kralı, Alman prensleri 
Rusya çan ile birleşerek 116.nı harbettller. 

Fransa ordusu İspanyada da muvaffak o. 
lamamı§tJ. İspanyollar bUtUn Fransız asker. 
lerlnl huduUan dışına ko\"mU§lardı. İtalyayı 
istila. eden Fransız orduau da ayni Akibete 
uğramak U.Zereydi. ÇUnkU 1taıya da İspanya 
gibi hareket etmeğe hazırlanıyordu. 

Napolyon, Saksonyayı merkez haline gctı. 
rerek müttefikleri durdurmak !çin harekete 
geçti. Fakat Fra.naada asker kalmaını§tı. 

Orduda harbedenler on sekiz on dokuz ya. 
ımda gençlerdi. Bu taılmslz gençlerin kuv. 
vetll ordularla çarpııması ne temin edebilir. 
di.? Birkaç kUçUk muvaffaklyetten sonra 
Uç gün bUtiln Jfddett İle devam eden Laypzig 
muharebesi 12-i sene evvel bugün çok feci 
bir ıekllde nihayet buldu. Napolyon gene 
mağlQp otmu, ve yirmi be;ı bin askerini kay. 

betm111U. 
En kuvveUI müdafaa vasıtası olan topların 

iki yUz elllalnln de dUııman eline dUşmesl Na 
polyonu hiçbir 11ey yapamaz hale getirdi. 
Şimdi ordular Frankfurt ve Mayana yolu 

ile rlcet ediyorlardı. 
On be§ senedir bUtUn Avrupayı titreten 

dAhl muharibin arbk yıldız? ıKSnmUştU. Bu. 
nu bUtUn milletler anlamağa ba11ladı. 

LAypzlg hezlmeU, Franııızlara Almanyayı 
da kaybettınnı,u. 

JılUttetlk mllleUer Frank!urtda toplanarak 
bir karar vermek için müzakerelere glrfJUk • 
lerl vakit Avuaturya imparatoru damadının 
bUsbUtUn sukut etmemesi için çaıııımağa 
bll§ladı ve muvaffak da oldu . 

Fransa, tabii hududu olan Pfrene, ve .Alp 
ve Ren arumdakl topr&#• razı olacak ve bu 
suretle sulh aktedilecektı. 

Bu teklifi kabul etmek tıstUste gelen tc.. 
IA.ektl«rln de\"&mma 1et çekmekti \"e ba§ka 
çare de yoktu. Fakat mağrur Napolyon: 

- Hayın dedi. Ben hiçbir nklt bU tekll!I 
kabul edemem. 

Bundan sonradır, ki müttefik devletler 
be§ yOz bin kl§lllk bir ordu ile Fransa Uze. 
rlne yUrüdUler ve Parla! tıgaı ettiler. Taley. 
ran Napolyonu lskat etti. Fransa tahtına on 
altıncı Lulnln kardeıl on sekizinci Lul kral 
UAn edildi . 

Niyazi Ahmet 

aele li.ldiğiniz gibi değil ,artık buranın 
bir kere ismi çıkınıt. müşteri öyle alış
mıı. öyle istiyor, biz de mecbur oluyo -

· ruz. Çekiıe çekife pazarlık ederek bir 
fiyat söylemeğe .• 

Biraz c;laha yukarılara, yokuşun ba
ftnda hiç durmadan akan, üç acı çeş
menin bulunduğu yere kadar çıkt k. 
Bura:ialT. esnaflardan bir kısmının "iş
lerin pek iyi gitmemesinden. Mahmut
paşada, alı§ verif n yalnız aybaşları 

başlayıp ayın onuna kadar devam etti· 
ği, ayın diğer yirzni günü dükkanların 
tamamen boı oturduklarından şikayet 
ettiklerini "dinliyordum. 

Karşımda birdenbire per~ıan kıya • 
fctli bir adam belirdi. benimle konuşan
ların hep birden ıözünü kesti: 

- Bay, dedi, ben eski bir seyyar sa
tıcıyım. Bu caddede senelerce ça!ı§ıp 
ekmek yedim. Fakat artık aç ka~mağa 
mahkQmum. Belediye bizi menetti. Bu
nu anlıyorum amma, benim anlamadı -
ğım bafka bir ıey var. 

HABERCt 
(Devamı 16 inciM)' 
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Türkiye .. lı'ran~ •. Almanya.. .Hiçbir vahit aslen btar.bullu, b!r fran.zın 
ztvceaı ve bir Alman casuııu olan ve SELANlKTE 

v!'llfe almıt ve esrarengiz casus, gütcl 

Matmazel DOKTOR'uıı 
ttır/ni unutmı:yacaklardır. 

ö"Omi'ıôW paaPırt.li r !cp:.ıımından itı".>a~ 

S O M ER Sinemasında 
... rollercl.: 
Dlta Parlov ve Pfer re RfanC'herd 

Cenevreye çıktığımız znmsn her şeytn 
hazırlanmış oldujtunu enladık. Blz•m l(ln 

bir vı:uı klrttlbnmıştı 
Arkada§ım Vahanı bularak var.:yti - B:um geldiğimizi nereden bile • 

•••••••Bu, w Franm ıtipettilmldi:'. 1 ; ,, • ) • /'-., r . •ı • 

t 'i 

. . . . ,,,. . : : . ~ ~ 

Senenin lllı halılll I bUyük şahf'seı 

anlattım. ce'kler?. 
- ister istemez; ineceğiz, artık is - - Ben huduttan telefonla malOmat 

Ladam o kamelya 
viçreye geldik. Herhangi bir trenle Ce- verl:lim. Cenevre istasyonunda t-.nıına • 
nevreye gidebiliriı:, dedi. dığmız arkacteılar r,!%i karıılayacak ve 

Trenin hudut istasyonunda tcvak • uzaktan sizi takip edeceklerdir. Her 
kufundan .:.Stifaıde ederek indik. Hanri- hangi bir mü.!külit ıuhur edince derhal 
yet bu hadiseden memnun kalmaınıJtı. müdahale eC:eceklerdir. Her ıcy dü-
Eksprcsi bırakıp diğer bir trene bin - ı ıünutmü§tür. Siz hiç mcre.k etmeyin ... 
mekteki maksadı bir türlü anlamadığı· Şimdilik Allaha ısmarladık. 
nı ıöylüyor, bizi tenkit ediyo~u. Va· Sedis trenden indi ve koırak iıtaa • 
ziyeti kendirine de izah etmek mecbu • yondan çıktı. Biraz sonra tren yoluna 
riyetinde kalCAm• Bu sefer de; müvazi asfalt yoldan bir otomobilin 

GörQlmeml• muveffakıyetnerue 
iPEK .. MELEK ve lzmirde 

EL HAMRA 
- Bu adamın doğru s5ylediğini ne- sür'atle ve trenle : ·arış edercesine koı-

reden biliyorsunuz? Demesin mi? tuğunu görünce iç-imiz ferahladı. 
Hanriyetin bu s8z;ü bende ıde §Uphe- Cenevre istasyonunda hiç bir fcvka -

Jer uyandmruya baılamı§tı. Bahuıuı ıc; ladelik olmadı. İsta~yondan çıkınca 
· S k" · b' ı ı a "rkan ekspres hareket ettiği halde bizi yolu• er ı~, n ıraz evve tren e yarış ~. . , 
muıdart alıkoyan adam meydand:t yok· otomobilin kapısında bizi bekledığı~ı 
tu. gördük. Gülerek b:ze yaklaıtı ve ellerı

Hanriyet trenlerin hareket saatini 
öğrenmek Uıere iıtaıyort memurlarına 
mUracaat etti •e döndUğUfiide Cen~v -
reye gldecek ilk trenin ~arım saat son• 
ra hareket edeceiiti mUjdelcdi. 

. Yanm •aat ayalıtta durmamak Uzere 
i.atuyonUJ\ büfesine gl~ik ve bir mua
nın baıtna ıeçttlt. Biru ıonra blif eye, 

ekspreste aördillUm lfieShuı ıdam da 
girdi ve ıapkaaıru çıkararak biıi ıe • 
llmladr. Davotimiti beklemeden ma • 
ııtniıza yanaftt. 

Meçhul adam, hayretle biribirmize 
' b&ktıfımm görünce, fU lzanıtı verdi: 

mizı sıkarak: 

- Hoş ~eldiniz. Buyurun ıizi g:ötil· 
reyim diyc:rek, valizlerlmiai otctnobllln 
arkasına yerleş'frdi ve derhal yola çık· 
tık. Otomobil bir manevra yaparak dön· 
dil ve trenin ge1:iiği istikamette ıüratle 
ilerlemeğc bq\a&. 

Hanriyet: 

- Ga1ibıt geri dCSnUyoruı, dedi. 
OtOmObili bUyWt bf r ma.haretle idare 

etmtktt olan Setk1ı tüterek enıp ver· 
di: 

- Merak etmeyin, Cetıevr6Mn ly • 
rıhnıy•cGğı.ıt. Eviniz tehitden "biraz u• 
tak olm.akla beraber Cenevre sayılır. 

- öyle ite neden geri d6n\tyoruı l 
- Batka yol yok ta ond•n.. ~rac 

sonra yolu değiıtireceğim. 

................. ._ ............ _.......,.. .. ______ ! 
Sinema 

listemiz 
Ve sinema 

sa hlplerl nden 

Q<h<U.i ... ~ !~ ~!~ ....... ı 

Sinemalarında gösteriliyor • 
Bugün iPEK t.in:masır.da s<:.at 12,30 da talebe matinesi 

Fflıni, FRED A~TAIRt, GtNCER RO GERS'itı 
bütün evve~ki !ilmltci.1i ı\:· tede O:raic.,eaktfi'. 
Zenginlik... Lü!ts ve i:1tif:-.m.. Y crul:k. Hn!<iki bir r~!e, 

lda:ı~ ''" f&l'fo lmr :ıo~ı ---0!'1_ 
Göz kamaıtıran ... Şayanı hayret... Z:rafet ve buzlar peizi .. 

SONJA HEN 1 E 
ADOLPHE MENJON ile berııb3r sn:rt'ı' ği Franıuz:ca sözlü 

DEVLET KUŞU 
'Yeni, h~rckctll, ~ğlertceli gayet güzel filmi ile 

SA R IA V sunemaseınon 

- htanbuldan, arkadat Hampattum· 
dan alc!ıfımız talimat üıerlne tizi 
karoılamıya getci:m .. Ekspresle Cenev • 
reye &itiıiniain naauı dikkat! celbede -
bileceğini dütünerek., alellde bir tren • 
le yolunuza devam etmeniz daha müna
sip görü~ü. Bltazdan Ceı'it!v~y~ bir 
tf'en kalkacaktır, hep beraber giderlz. 

Filhakika bir mUddet geri gittikten 

sonra otomobil yolunu değiıtirdi ve 
Ctnl!vteye dolru ilerlemeğe batladr. 

Bu yolun manzaratı fevkılAde ıuzeJ:tl. 
BUtUn Cenevre fthri ve Mtthur g&lU 
g<SzUmUzUn önUnde idi. Biı, bu mAnaa-

dikten filmlerin adlarmı lbtlT& edia 'fe ı 
t~ .m.evlilm l~ln_9e s••1' ~1 
mız gerek sınepıa ııabfpJerl İçin COk tar. I 
üıı otdu#ıl anlafll&n llateıiM! 'metalft'dlf 1 ..... 
Mf~iftl&tı ı:'lolayuıııe bugUnaen 1Ubareıı 

1 tikrar Jtoymağa b&fltyoruz. Okuyucuta. 

Salonunu alkıg tu~aru ile çıhlatıyor. 

llaveten: FOX JURNAL Mm dünya bavaditleri ~ 

Bu izahat biltün §Üphelcri bale et -
mitti. Gateonun getirdiği bitalatt bo· 
!•ltCiktan lôtiri rne~hul irV.ada~ıtnu: : 

- :Bana bir dakika müsaade edin 
gideyim, biletler! alayım, dedi. ' 

KcrıdiıiM felaliat etmek ı'stedim, fa. 
kat maksadımı anlayarak: 

- Ccnevreye kadar biletiniz vardı, 
onların yanmasına ben ıebt!p olduğuma 
göre cezasını ben çekeceğim. Mli~de 

edin de biletleri ~n alayım.. ltsasen 
sizin paranız burada gegmet, diyerek 

iataeyona koıtu Y! biJetleı'i ııarak yanı· 
mıza d~hdü. 

On dakika sonra Ccnevreye doğru ko 
§An trenin blrinci mevki kompartimanın 
da yerletmit bulunuyoreluk. isminin 

Serkiı olduğunu &liyllyt!rt tehbt!timtz -
bize geçt:ğimiz yerler hakkında hıahat 
veriyordu. 

Tren Cenevt!ye yaktaııtıea, Serkis, 
dedi ki: 

rayı seyrederken otomobilimiz birden· 
bire durdu. Serkis yere atlayarak, ka· 
pımızı açtı ve önünde durduğumuz bah
çeli v:llayı göstererek: 

- tıte eviniı 1 dedi. 
Hanrf.yct villanın kapısında "Villa 

MonBonheur,., kelimelerini okuyunca: 

rımii bti lltteyl hergtın muntuamen atL. 
turilarımıida bulacaklardır. Ancaıt flitle.. İ 
Ji\a Mhlp1erlnln, geÇen mev81m olduğu, ! 
~lbl, programtannı <Seğtıtırdlkçe ld&reml. ! 
ze yeni tilmln adını telefonla blldirmele. ! 
tltll bllhasü tlca eaertt. Sinema sa.hipterı 1 
bu ricamızı muntazaman yerine getirdik. i 
lerl takdirde göııterecekleri ycnl filmlerin : 
admı on binlerce İstanbulluya haber ver. ! 
mlş olacaklaNlır. ! ....... ~ ............................................ ._.. 

- Burası hakikaten saadet yuvasıdır, ·e u g Ü n k o . 
ben artık buradan bir ytre kımıldamam 

diyordu .. radyo 
Doğrusunu söylemek lazım gelirte ' 

bunu ben de ar=l ederim; fakat bana l8'l'Al'ıı'11UL: • 
teıfdi edilen vazifeyi düıünerf!lc, uıun U 5fle neiriyattnm sonu, 18,80 pllkla dans 
müddet saadet yuvasında ya§ayamıya • rnuslklsf, 19 bayan lncJ tarafından tUrkçe 

ıa.gnnnt, plyano rcfakaUlc. ı9.3ô kontcratıs, 
cağımı tahmin ediyordum. or. İbfahtm Zlı.U taralmdıın, 2o ~~cdet ve 

Evde k.:.'l'lseler yo«tu. Serkis cebir.den arkadaıtan tarafından Türk musikill'l ve hifk 
çıltardığı anahtarla bahçe kapı11nı ve a· 6ıLt'kı'art, 20;30 öııter flıza tar4tındaı:1 arap. 
ğaçlar arkasında saklanmıı olan evin ~a aöytev, 20,45 Semalıat ve arkııdaoları ta. 
kapısını açtı. rafından TUrk mu&lkisl ve halk şarkıları, 

(SUty nYatt) , 21.15 orke~trn, 22,15 nja.na 
Saadet yuvası, iki katlı, küçük bir dV ve borsa haberleri ve ertesi gtınUn proıtaftıı 

di. Alt katında, Ortada büyük b:r 111on. 22.30 J)'llkla ııololar, opera ve operet parı;a. 
iki yanında jki§er oda ve bir mutfak bu- lart, 23 son. 
lunuyordu. Eşyalarımızı alt katta bıra· PEŞTE: 
karak ik.~nci kau çıktık. Orada da genİJ lS.40 Buda ctr;an cn'kUtruı. ~o.6S ot:ıtts. 

TiYATROLAR: ,,., 

TEPEBAŞI DRAM KISM1 

P!J! 
1~;3 

16 - 10 - 037 Cumartesi g\i 
ıü akıamı saat 20,30 da KU· 
~U GÜRÜLTÜ Komedi 3 
~rde 16 tablo. Yazan: Sha-

kespeare. Türkçesi: M. Şülc· 
rü . 

• • • 
ESKi FRANSIZ TlYA TROSU ŞEHİR 

'ttYATROSU OPERET KISM1 
... 

16 .. ıO • 937 Cumattesl •kfiltnf Mıat 
20,30 da TOKA Komedi 5 perct~. Ya .. 
ıan Edvatd Burde. TUrkçeai l Fikri Adil 
16 • 10 .. 937 Ctunartıtıi t'Unll saa:ıt 14 
te J.,A Ji'ON'tEN BABA. Yaıan Bk~ 

rem Rt§it. Müıilt: Cemal R~fıt. 

E'FtTUGRUL SADl TEK . 
TİYATROSU AJ(:SA • 
RAYDA ~l-lô-~37 den 
itibaren her gc•.:e ve pa
zarları umuma. Cumar -
tesi (1' A LEtrI:;\'E) 

:::::::=.:::==~~~~===~= 

- v A TAN-oAŞ ı -1 
Haydi A 1 k a z a r 
Sinemasına 

2 lilm birden ~ 
1 • Yurdumuzun Wkçiıi ka}lr,.....

Mehmedciklbin .on 

Trakya manevrııl~ 
rını ~it muhttkU~ 

Sen de gör 
içinden gelen ıev"nçle alkıJ1•1 

durma.dan alkııta 

2 - Olüm RÖlg;;ı 
Bat rollerde 

BttUCE c:s~;~ CALı.ef> 
Buyuk gangstetlet filın~ 

S - Arlzona 
Çeteıerl 

KEN M A:YNAR~ , ............. ~ - Cenevreye bir istasyon kala ben 
trenden ineceğim.. tenevre:le herkes 
beni tanıdığı için trenden beraber in· 
memiz; doğru olmaz .. Ben bir ototJ10Me 
atlar, b~lki trenden daha tvvel Ct'nev· 

reye vınr, ~taayon haricinde si.ı:I bek· 
lerim. Şayet biraz g:eçikitum ist;Uyo· 
nun karşısında büyük b:r l>irahanc var
dır, orada beni bekleyin, muhakkak 

bir salonun iki tarafında dört küç:.:.k o· tt& k6tıııcrrı, 21 .0S plAJt n&şrlyatı, 23,a~ kon. 
·~. 1 havalar, 21,05 opera mualkl.ll, 

LONDBA: 
Göz Hekim! 

gelir ıizi bulurum, · 

- Allah ııtkına biıi çok bekletme. 

- Bellıi hi9 bekl~ıeinit .• ôtomo • 
bille hemen yola çiltii~ağım.. 

- laterseniı slzi ôtelde bekUyc!ftn . 
- Olmaz, otele gftmiyecck'sinlt .. Si· 

zin için tir ev kiraladfk, siti dd~tuca 
oraya gCStUreceğ'm. 

- İyi ycı, o halde evin adresini verin 
biz otomoöille doğru oraya gider, eiz de 
bite .=tfinak edersi.•:":" . 

- Bana vc.:i~en emir haricinde bir 
şey yapam~::ı. Bumla merak cüecc!t l)!r 
ıey yoktur. Err.:n o!un l:i sid bc!.lel • 
miyeceğim. htt"':7or.dnn çı!:rnca lr.ni 
kar,mızda bukcnl::::ın:z .. Herhan~: 

bekiemccliğirr.:: bir hSdise zu:ı:.u eder -

se arkM!aflar yarc!ır.u:u::a ko~.:.:klar -
dır. 

da, salonun önünde C:e genit b!r taraça BUXnEt: : 

vardı. 19.0G a11kerl b&ndo, 2ô,~ prkı1ar. 21.o:s ıo.oıs Qdeuıctum nmuu. 20.M t&Jtlıt tar· 
kı1an, 20,as SHyü, 21,21 fPM, MbitMt, ıı.aa 
Mke.i1 bdd6, 22,M l&tkılU. 2a.ıs eetlffettc 
kon.ııer, t4,0CJ h&1ıer1et, havJ. spor, •.Srt, 
24,35 d&i18 cır1cettruı, 

Dı. Şükrü ErtlJtl 
BiltUn o~ltn teft.'§ eden JUnrlyu koro konseri , 21,35 akşam konseri, 22.&0 

atvlnclndfn oynuyor, Serkitc muhtelif konser, 
sualltt &otuyordu. EtLli.RAo: 

ıs.2s muAlkı, 10,2& pııı.k ne~rlyatı, mıııt 

- PZZli 

( Dıvatnı vu) 
b tt ---C • t , o 

il 

Acente 
, 1 :ı ' ' ' ' " ' ' ,· ',. 

Cığaloğlu NulUC'Smaniye cad. ~ 
(C•ğzloğlu Eczao'l'I '::" ~ 

Telefon. 22.sM ···-------
_ıl:( Ilı: . •ı • ı; 

1
' ,;ı:,' ,11 

Aranıyor 
Türk Sigorta Şirketinden ı 

Şirkltlıntlı, ,,,..,.et,cl acentalılc teşklatına illvo~, 9'Aiıda razılı 
~ at"H.ılı ~ent• ar9mıÖ&atlır. Bu işe, i.td.di o!anların Jİritotin 
Mftlrezine • refc~nslarmı I.• '-ôldintıek S.\lrctile - tahrirırtt ınüraca:4lan: 

Af yon Bartın Çanakkalf' Erzurum 
Bisa Çorlu Fatu 
BiJedk Diyanbekt. 

Dörtyol 
~Uzee 

şehit ft katMlılerda çthtmal. Üa#I .,,.. .. , mahaJlerin tanıln9t tacııit ft 

taıanhl.a.., Y •aipettAM lcAr11tınMla, Enurum hanınd-ı kain mcıamelit 

Gdmlüc 
Gilmllfhane 
tnebolu 
tımit 

l(.dtamonu 
JCaylffi 
Kütahya 
Malatya 

Mat it 

Marc!, 
M. komalpa~ 
Ordu 

Sivas 

Tokad 

Urfa 
Zönguldak 



---------- - 27 
- İht1rnaı1t1 

~n §Uphelcn· benim katil ~ldu~um- l 
Clki <le, ta ıyorsun.. Hah ha~ hah .. 

>'ar le d YYarede zehirr d'k • "ht" a ına b ı ı enı ı ı-
ıu giz b\Ul en attım, öyle mi! t>oğru-

Stcfcn: nnu ısınız, azizim. 

- ır Saç utUn bunlar tab"' • rna olab·ıı u ııaçma .. ı.. acdı. 
";qiYetin· 

1 
r. Fakat siz IUtfen bana 

ızc dai . 
- \raı· • r ızahat verin. s· 1Yttını . ? 
ııe töyıcdj·ı "?1 

• Vaı:iyetim mi?. 
~>'or•unu g m G(jzlcrın hi~birine inan 
tınıtill I ,}

1
• • lı:lzlm.. Rtıalettir bu ıi· 

Cd' "'" ~ın b 
• 

1}'rosunuz? B =~en bu derece ~üphe 
&ın alikad · enım alı:ib(?tim sizi ni-
reı .c· ar edi ? '"'Yora yor Bcnrlen nef-
'aıı.r Unue Öl" .. 
ltld ı lbcsut 

1
' umu mü yırın duy· 

la ede·· . 0 ursunuı:. Niçin aksini .. ınız, 

lı "' İErat · 
tr a varıy '1t ile olu orsunuz. Nazarınızda 

... lttııtıın rsarn olayını, bcm, hakikatte 
"'•*' nanı \'ı' 1tli bllıını u unu muhafaı:a et• 
~cı:r. etd nlın . Cu hiıı lıe tabii 

tııg "llları to l d. 
t ıf dair Y c ıl:ten sonra, erkek bit 
v ~lr e res.ıned k lar1 , ere odadan çıktı. 

fit· zonıt tonk 
,, ltler hU atıyordu. Dimağı-

dı "' Ondan c:u?1 etliyotdu. 
~~kin bağı ne.ret etmek mi? Bu k!• 
ıııuı 1 ?e onuna~~k ~ı? l!:vct, ihtimal.. 
tııı:ı 0 Urunı. T .?1ur..tıen dolayı mem
~ · Ziııtıa abıı, tabii memnun olu· 
•a Chııv6i n kapısı açılıp da bir ada· 

•:ıı •zatsın 1) d . 
I~ ~. nasıl th• cdıklcrJ aaman o 
da ~l?lttıın 01~nınun olursa ben de öy· 
Y•·haht nı ? Uı:'unı. Benim bu hayatım 
"ttnıa ı ye . 

C 1 le. Sis 
1
• rın dibine batsın böyle 

btJ.ı8 toraugu ıyı Allezi rövüıUnde ilk 
t tttuıtulll orrı vakit tle kadar cazip 
lldıır ·• • kadar gU 1 altı C\lzoıd· ze sarı~ın. o 

ı bi ı ki Ah 
fiJı:tı r kıı.r11 .;· o zaman ne kadar 
t t ırıı kaybttu avaaa imi~im ı Aklımı 

1~"e Pere tn bu katlın için! Onu 
"llltl ııu~e ~:ı 

, llllllıt . o hıe!"•i ~ }'an sayıyordum. 
gli11 hCtı3, Ya ... ıtıek beyinli imiş .. Adi, 

caru atta önu nıU nefr•t bir kadrn .. Bu 

l Yorurtı g zeUik~cn tahiamıle ari 
•bk " 

"'· çaı~ı Q' lı . dı1t .. ~Pelc ~ 
ı..!<ızJcriJe 

0 
§arak yanına geldi. Sa

hd td, kö ~a baktı. 
ı. Pc&ın u 

zun kulaklarını ok· ..... a 
~.ı .. _ tlıf ırı cu 

1(0'4llfldı. z 1 Bt:tsic:iğlm ! • di)·e 
t4· llcJi k 

ıyQrcı tndine d.. .. 
•• lı: u un.rnekte denm 

1 'l! tai atan b. 
~-ı~r'dllirl:en ır d~~~.ırta köpek Jfluame. 
dtıı 1llld U§Undjj)c' 

larcı a Betaf dU çe a arım .. 
~ •• arı Ustun~.. nyaclaJti btitnn ka· 

h._""'llJ~ .. r. 
·"'lı:,.ı... çı ıapkasını L 

• .... lı:öPek ;;ıaşrna ge·irerek 
l •u· · · evden ~ e ıtanesinln h uzaklaştı. 
t ~ t l'?h.iddet d 1 udutıarı içinde bCSy· 

e•lcitı etti ~l~ nııısı tısabiyetfni atı 
el ı · ~ ınf k'' 

t b 0 aıtırdı n_ opc inin b<'tynun 
hat ' .. '41Stla.cı >:. • 

Sıttli·· ta bulund 1 ı;ı seyıı;e batı 
~~.~ıııne doğru "'u~· .. sonra atosunun 
b e ı rud" ft ., :ı aııc:ık re u. Ortakcısmm 
"~ ıo,u ta·· ;z ne çalcf ~.._ ~ 
"«l}'dr. l3 ltıp ettı. Be . ı. ~nra, dar 
~e~c u •ıraaa Uı, daima yanın· 

çıka atının ü . 
- y n V cnctia zcrınde gez-
- h a:v 1 Bon • l<cre rastladı. 

'°Onfor S Jur 'I enetia ! 
b· - ~ercd tcfcnı 
ıraı Itoıt en geliyor 
..... ll: Urdunuı ~unuz?. Atınzzı 

delil ~et .. 'l'ayı galiba .. 
ll"li? nı büyUd" ...... u, gUtcllc§ti, 

§attialc~~'ltaJ de Oldu 
!UU? en ,,., .. ~ • Siz de benım· 

~ıgıtn 

l3ir tayı gördUnUı 
Sorıra <-lllUddet atı & 

\")tefe ardan b 
- Şey n l-I'ortturi d d" ahscttiler. 
- n " Siscti b c ı ki: 
lı uracıa b urada, 
q"" ' cı'Orbu ·• acı ,,ret 'f rı de tn'? 

_ Sizin için, bu, pek •.;an ııkıcı bir 

vaziyet olmuştur. 
_ Ci.ddeı'l öyle .. ltğlcndıtici bir va-

ziyet yoktu. Lakin pek de ~ ~adar ca
nım &ıkılmadı. btintak hakımı pek na-

~ik davt4ndı. 
Stefcn, çalılı1dttdaki çi~ekltri dalgın 

dalgın ylouyoardY: 
_ Kuzum Vcnetia 1 • dedi. Bazı tilP-

heleriniz var mı? Bu cürm:.i kim işledi 
dersiniz P 

Venctia iYavaı yavaş baiım salladı. 
- Hiç kimseden en ufak ıüphem 

yok. ,. 
Kadın ıuıtu. Erkeğe anlatmak isti· 

yece~i şeyleri en muvafık hangi cilm
lerle •öylemesi Jbım geldiğini dilşünÜ· 
yordu. Sonra gUlmtie ba§ladı. Omuz· 

latmı kııl.cUrar:ık: 
- Bu cinayeti i~liyen herhalde ne 

Sistlldlr, M dcı bertin; .. Herhalde biri· 
miıden biri:n!z böyle bir ~eye teşebbüs 
etseydi ötcld görürdü. 

Steren de gülrneğe baş!adı. 
- İsabet .. Aynı isabet .. 
Al l'.:ı ıııyeı komı~uyôt<lu. Fakat 

V t?netia on un bu halinde bir fer ahla· 
nıa., bit inşirah duydu. Demek ki karı· 
&ından şUphelebi:mi~ti. 

Bu düşünceyi dimağından uzakla§· 
tıl'dı. 

Ste!cn, ona: 
- Venetia 1 • dedi. bız sızınıe uzun 

z:ımandAnbeti tanışıyoruz, değil mi? 
- Tabii .• Çocukluğumuzda beraber 

aldığımız o saçma dans derslerini ha· 
tırlar mısınız? 

- Hatırlamaı olut muyum? Eıkl bir 
ark~datını.t olmak sıfatlle aizinl~ açık· 
ça kol'\u !bilir !blyim? 

- Tabii. 
Kadın tereddüt etti. 
Sonra sakin bir •eılo Uivcı etti: 
- Şüphesit lieUd rt blhsedeceksf.ı 

niz~ 

- !>oğnı .. Karımdan.. Siselinin ıu 
mürabahacı kadınla münasebette olup 
olmadrirnr bJliyor ınuıunuı? 

V enctia, a fır ağ'ır, cevap verdi: 

- nnmiyotum .. Fakat unutmayın ki 
ben Fransanın cenubundan geldim. Pi· 
ncdeki vcıziyetlerden ta!?U!mtle haberim 
yoktur. 

- Şahsen ne dÜ§Ünüyorsunuz? 
- Bütün aamim~yet:mle söylemek 

lhım glirse, böyle bir §ey beni hayrc
to dü ütme.ı. 

Steftn, bitırH saıliadr. 
Venetiı devam etti: 
- Bu yiiıden niçin Uıülcstnf.ı? Siı:, 

karınızla taınamett ayrılmı~ vszirett~ 
yaşıyor&unuz. Değil mi? Eu vaziyet 
yalnrz onu aJlika.dar eder. 

- Madeın ki e•liyiı. Ben de bu iıtc 
kendimi al1kadar giSrilrUm. 

- Ayrılmanıza iınkln yok mu? 
-- MUthf§ bir reıalet kopar. Ay.rıl· 

mağa razı oltJ.:ağtnı sanmam. 
- Eğer fırsat zuhur ederse ayrılır 

mısrnrı:' 

- Tabii.. Eğer Siseli bitıat 
ihdas edcnt .. 

Ae.ı bir ifadeyle konuıuyol'du. 
- Bu düşüncede otduğunuıu 

mi? 

fırsat 

bilir 

\ 
- Evet. 
Vcnetia, içinden ~8y1e dü~ünüyor-

du: 
.. _ Bir kedi kadar bile ahlakı yok-

tur. Lakin o kadın çolc ihtiyatlıdır. Ya-

kalanmaz!,, 
Yüksek sesle dedi ki: 
- Öyleyte yapacak bir §ey yok. 

Stefen ıordu: 
- Eğer serbest ot~aydım baM varır 

Ctlcrind ı adc etmek ı. 
§l§kırt]ıL en değiJdı' L~· \rcnctia•rın (Devamı var) 

6•nr · qk• ~--~------_.__... ....... ..___...._... 
- I::v altıayatnad ın, doğn:su ----

1 rr.r i!liniz? 

}l· et, t>·· ı. 
:r ıı·k ı.:n gc 

So u Ot hUJc. cc geldi. 
~ Ster ürn sUrd:ı 

- ,. en 8 • • v Cfıct• Ordu: 
tlttinb ıa ı tıt· 

mı, ınta):: 

~adı... · · Şey,, lıı.: c 
1 
rt.ahkcıneti~e 

''• Ctl( • e SC 
- 1-1· c~ı b' n:ısıı Oldu? 

ıs}!crn ıç ~rnısc ır rtıliddct &li%d'l 
Cdi, U.l'\ln UZ:~d • 

- ~Ol' . ıya bir §~y 
- ıı bır i l-t;ı Jl Ut.~ .. 

Yır. S:\lttcnr. .. cl· ... ı r-.;? 

-Kovayı kolayca 
doldurmak için 

Kovayı kuyuya ıaldıfınız vakit 
niı lbım gelir. Baıan aksiliği tutar. 
Uıun mUddet salladığtnıı halde bir tür 
lU dolduramazsınız. Fakt, rume dik·' 

](.at tdinlz: Bunun da kolayının bu
lunmu' olduğunu görecekıinlı:. 

Kllır.•.;a bir ttl .altn, bir ucuna bir 
halka yapın. Bu halitayı resimde görül 
dUğü tekilde kovanın 2ğıına yakın yer 
de gcçirln, telin diğer ucunu çengel 
ıekline solcun. Kovanın altına geçirin. 
Kovayı tuya salın, kova auya yan salin 
dı~ı için derhal dolacaktır. Su içinde 
ipigeyıek bırakınca çengel koyanın at 
tından kurtulacaktır. Attık kolayca do 
lan kovayı yukarı çekebillrıiniı. 

Çızmeıerın 
çatlamaması için 

Bir çokları çizmelerini sararak mu· 
hafaza ederler.Halbuki bu \.11\&l çizmeler 

için hiç de iyi değildir. Deriyi buruş
turur. Ve buru§uk yerlerin az zaman-

da çatlamasına aebebiyet verir. Bundan 

dolayı çizmeleri baı aıaiı asmak la
ıımdır. 

Telden bir elbise askısı almak ve 
bunu resimde görUldüğü §ekildc kı· 
'Ytı'mtkla çlzmeleriniıi aaabilt1.:cfini21 as 

kfyr yapabilirsiniz. Bu ıuretle bthaliyc 

mal olan çizmelerin daha fazla dayan· 

murnı temin ttmit olursunuı. 
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Yeşil va 
odası 

Y/azalfll : Leman Karamanoğıu 
f..tylA, tçık yeıııı JA.ke karyoJasmt'la benUz o .. Öyle surat asma b&kayıtn, ttn drı 1.stt. 

uykÜdan uyanmı§lı. Pcnoo krcpsalen yorga.. dlğin yılan derisi çantayı bugUn a'acakenı! 
nını alll, ba~ ucunda duro.n yuvarlak saate I..cylA. sendeledi. Sarardı- Ağunl açıttıık, 
baktı: Ne uyumuş, ne uyumuş!.. S:ı.at do. kotunu Uzıltıp ktıp!)ı ltm~k lldıılfiln ~'\ldltı 
kuza gcllyôrdu. ııcsut, rahat insanlara has, tUkUtmck lııledl, fakat d ğtı'ı~tdl. Ley!bnın 

bit hareketle, tatlı tallı gerindi. sonra lpelc gururu. bu aerccc c.lçalmıı b1r adamlA Juırıı 
öı'tUlcrlıt içinden ya\•aşça sryrılar:ık kalktı. ~arşıya, gelemlyccelt derecede .}1lk9Cİ•ti• 
Gehlt ıı:ak pcncercıılni açtı. Ve dışımdan Döndü. merdivenleri ~a.vaş yavaş tndi. Ap~r. 
s-cıen temiz ha\'ayı bol bol, iı;lne çekerek tfmanll ğlren Leyld ı•c. ô.flııttfi'ıUMM {:il.Al\ 
§Czlonguna u:z.andr. Uylfı nrasında ı:olt fark vardı. N ltı. ı;a e 

L\1ylı1rtın <:lı.nı, yatnk odasından çıkmak ıs. detin canlı bir timsali gibi iç rl gltmıı aıttn 
temlyordu. o. ye§11 odıısıtıa bay'ıhyonıu. genç kadın, bcg dakllla sonra bir saadet J:a. 

Bir gun, bit sinema mecmuasını kan§tırır. rntıt-~i halle_de, anne.::inln )'llllına dönU.rordu. 
kcn, y ın bir yatak odası, re!mlnl görmüş, Ona beş ~elik tovlnç1erln en bUı1i~tmO 
hayran oımu§tu. Sonra altını olmyup da, o. \'Cren, llCıl< ytşll tike tlı.İtılbJıtf'. ttıCğf't f!Uri!ı 
danın Marlen Dltrlhe alt olduğunu ögrenln- sUz ıılntloUnlı'ı soii l'ıı!CI ~ ı tnHtl 
cc, bo.yranııgr ooo mt!ıı, on mısıı artmış. ııır Leman Karnmtıınoğlu 
aözUnU iki cLtnlyen, sadılt ve vef!k!r koca. 

sına resmi göstererek: 
- Büyle bir Odaya nuı.llk olmak, ne bil • 

yük bir saadettir! demi§tl. 

Bu ıözUn Uzerlnden iki ay bile geçmedi . 
Bir akoam kocası, ona, yeşil oda takımlo.rı. 
nın ho.zıt olt'luğılnu mUjdeleml§tl. İ!lte iki gün 
dUr, I.ıeylA, htr nİt§aın rllya.ınncıa gördUğU o. 
dasın kavuşmuıı bUluftU.)'Ordu. 

Zile basıp, hizmetçiye, kahvaltuıını odası. 
na. getinneğl tenbih ettikten sonra, iki kot. 
ıarını başının altına koyarak, dUşUnmeğc 

daldr. 

Hakikaten mcnsut blr kadındı, kocaEı zen 
glndl, Ye kansına Aşıklı. Bcıı senedir, hlg 
eksllmlyen bir sevgl ile ona. bağlı kalmıı.ıtı. 

Ya aadakntll Ahmcdin sadakat derecosı, 
hiçbir sadık koca tıe boy 61çUşemlyecek dere 
cede yUksektı. DUşUnUn bir kere: Yanında, 
karılarını aldatan erltt!kJorı!en ıııanct gllrcn 
kadınlardan, aldatmliktan, aldanmaktan bah 
ııedilmeslne bile tahammül cd!mez, 9Öyllycn. 

Jerl susturur: 

"- Tottemlz yüvamıZitı ııa-.a.smı bu pla 
cunilelerle kttlcttnlyellın UytA.cığım! .. derdi. 

Ahmet, muayenehanesine hizmetçi aradığı 
zaman, talip olan kıZlar arasmdan en çirkl. 
nlni (koca. dudaklt, basık burunlu, biçimsiz 
birlnl) foUhlı.p ctmıi ve onun bU harekeli 
Uyltrun gözlerini y8.§&rtmı§b. Ah! scvgfıt 
Ahmet! Koc&ınrın en ıytsı Ahmet. 

LeylAıun kocasına, olan qltt, bunları dil. 
ıUndUkÇe arttr, coştu. şu dakikada, Ahmed! 
öpmek, çılgınca kucaklamak, okııamak l!tl. 
yordu. Hemen 'karar verdi. 

Hava ı;ok gtb;etdl. Dt§arıda zUmrUt gibi bil' 
bnbM. BUtUn renk1Cı1, keletifıktett, çlçekl4rl 
lla ı§lldıyordu. Kab\•altısmt eder etmez, çı. 
kauk kocasrnm muayenehane.sine gidecek, 

aşktan ımo.rmış modem bir kadının. bUtun 
tasktnlığlle ~vdtği ~ini c'foyıı, doya 6pecek. 
ti. nır bardak portaknl suyu ile, iki btsltUl. 
den ibaret olan knbvattıeım bltlrdlktcn ııon. 
ra stıratıc giyindi ve d!fan çıkarak muaye. 
nchancnln yolunu tuttu. 

LAkln. Ahmet onun, muııyenchaneyc gel. 
mcMnl hJC ıatcmeMt: "Oraya gelme Lôyl4, 
elerdi. Hıuıte. çchrel r, bıtltln ınsnnlar glJrtlp 
teeaııUr duyarsın ... Ne olursıı olsun bugUn 
hemen kocasını 8pmek istiyordu. 

P,u y~~ll takımlar, ı.eytA.yı beş senedir en 
çok sevindiren hediye otmu$tU. iki gUndUt, 
sovinClnl, 11111.adeunı hep böyle ruı1 taşkınlık. 
tarla açığa v\lruyor, y rinde duramıy<>rdu, 
tote muayenehanenin bulunduğU aparhman 

görilndU. Leyi!, sckcrolt, merdivenleri çıktı. 
- Daııa. hnstaıar geımcğc ~lartınınııı! 

diye dUJUndU. 
Herhtıldc, Ahmet, ıılmdl koltugıı. g8mUL 

mU~. tibbt rtıccmualnrı ltarıŞtli'rrtaıcıa mc • 
guldUr. Hizmetçi kız da nerelerde? İ§le belt 
teme odasının kapısı açık kalmı§, dııha Al!, 

u~'lı\ aynlt!Artnın ucuna basarak içeri girdi, 
tam b{r allrpr1z olacaktı bu .. Fakat, muayene 
odasırıa gireceği anda, içende konubmo aes
ıeri 1;,lterek, durdu. Galiba hnala vardı. has. 
ta bir kadındı, Leyla., ga.;yrilbtı;·art dinlcm ğo 
~tadı. A! •• Kocası htzmctçl ROhsar ile ko. 
nuşuyordu. Daha bilytık bir altıka ile kula.. 
ğmı k&J>lYB dayadı. Evet, yruıılmıyordu .. Ah 
met, en m aut dııkiknJardıı. kansına hitap 
etUği sesten daha tatlı bir sesle: 

- Ah! Ruhsar, diyordu, ne nefis blr kız.. 
sın. Kalblnıc verdiğin Myccan öyle son z 
kil şımdlye kadar hl ctUğlıtı, ufak tefe!< 
a~k krizlerine hl<: benzemiyor. Biran CV\'Cl 
S3DB kılvu§mak emeliyle sant nltıda uyanı. 
yorum. Ko.rınn uya.ndırmamak fçin ne tnrıU 
ftin&lula ytlrlıyorek yatak odasmdıuı ı:ıkı. 
yorum bilsen! Kıı.rımırı şUphe etmcmf.'sl iL 
aım. zaten beş acncıllr, onu 1ı1Upheyc dl\§Ur. 
mrorıek için. atnml derecede sever görUnUr, 
btr e.rttıeunu yerine geUr!tfm. Kumnz adn. 

Jnml doğrUSU. 

Tashih ve ltlz:1r 
Arkada,ımız llh!ln 'raruaun "Bir lnstnn 

isimli hlk!ycsının evvelki gUn çılte.n tktneı 
\'C son kısttımdtı. bır tertip yanh~ı ölmuetur. 
DUn ı;ılı.ıın kısımda !onda.fi !9 tıltır b t ra 
fa geçmesi ıAzıtnk~ Bôtıa konmuıturı, 'tu 
hlh eder ve özUr dileriz. 

Sanayiimizde 
fazla istihsal 

var mı? 
Bazı sanayi şubele

rinde tetkikler 
pılı yor 

lktısat V<ıkaleti, örme sanayi §Ube. 
sinden madud olMi trikotaj, torab v 
f anilli. ayiind~n !dnte. ylıillü, i :ıt. 
li ve pamuklu sanl.\yiinin te~kil ettiği 

mensucat gnıpunda. da. !ada i$tihsal 
olup ôlmadığmm tetkik llrnesini 
§Ohritniıdoki ali.kAda.t mnkatnlara bil. 
dirmiştir. 

1ktısat vekaleti, son za.me.nlarda bir 
kısım sanayide taiJa g~nisleır.c)'i na .. 
zan dikkate alarak bunun fi~rind<ı 
meşgul olmaktadır. Bu lıuaue için 
şimdilik elde fıtZlal istihıal nizanma .. 
mesi vardrr. Bu niıaınn.m~yc öt~ in. 
kişafJan mevcut ihtiyacı yüzde )'it. 
mi bee nispetinde aşan eaha}'i eubele .. 
rinde yeniden kurulacı:ık fabrJkalatın 
devlet himayesinden mahrum tutulma. 
sı lazımdır. Teşviki eana\·i kanum.ınun 
bir nı!daesl de bunu amirdir. Eld~ ~a
nayi için bir de tahdld v murakabe 
kanunu projesi vardır. 

Öğrendiğimize göre iktisat veknle. 
ti şimdilik en :r..iya.de inki1'af etmiş o. 
lan sartayi cıube1etindei1 ba.,tıya.rak bu 
tUn sanayi şubelerinde bu tckildd tet. 
kikler yapacak ve her bir eubenin is. 
tihsalatının mevcut ihtiyaçlnn ne nis.. 
pettc knrşıladrğı tesblt edilmie olacAk. 
tır. Bundan sonradır 'ki fazla. inki at 
etmiş ve lstihsalitı mevcut ihtiyacı 
yilzde yirmi beş geçmiS ">ları !anay1 
şubeleri hakkında ne surette hareket 
edileceği hakkında bir karar verıle : 
ccktir. 

Alakadar mahafilde, bizıie bıw BA .. 

nayi gubesindo fada inki af oldufu 

giSrUltnckle beraber hakikatte istihU 
lin ihtiyaçt:nn çok a§ktrt olmadığı kL 
nnaU vardır .. En ziyadf genieltmi o. 
lan trikotaj ve ~orab ıanayimde bil! 
ietihsalltrn ancak ist1h1Akl ka11ılıya. .. 
bildiği 6nc stiı'Ulmektedlr. 

Yeni ne riyat 

Veni Ttırk 
~mln!SnU halkcvtnin ayda blr çık&rdıit 

Yeni Türk mecmuasmm 5S !net eayısı lntl. 
§M' <1lmlştlr. Bu iıayıda: 

:ı-:nvcr Zl,ya Karal, :M.. Hlllt B&yn, RAflL 
Gökdemır. Melih!\ Avni Böıerı, Hlkm t Tlır. 
han, Necip Abdullah ve ~~I Tezel gibi im. 
zalıırın yazrları vardır. 

Gcıtı:lerlo mUne\rverlerl alAkadar edtıı 

yazılıırı toplam~ bulunan bil mecnıuayt o. 
kUyuC\llanıım& tavaıya edtm. 

HA~ER 
lstanbulun..,..en çok ~at.tan lı;kikl 
akşam gazetesidir. ıı İlanlann'ı 
HABER'e: verenle'.... kir etl•rl•r. ......__. 
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aizt Jorcmuz,!iz« <'«vap Vrrrlim ... 
Bu kızla mutlaka açıkça 
koııuşriianız lazımdıı 

F. Ertuğrul imzasiyle aldığımı .: bir j ~e;ini~. Bu :örü.ş~nüzde y~nılmanız 
mektupta şöyle bir mesele hakkında .-htımalı oldugu gıbi, onu sıze karşı 

fikrim'z soruluyor böyle görünmeğe sevkedcn ailevi bir 

"17 yaş·ndayım. Henüz ı:seniıı ikin
ci sınıf mdayım. Altı, yedi aydanberi te
miz bir aile kızı ile tanışıyCJruz. Kızı 

seviyorum; bu sevgim de gcl'p geçici 
bir histen ibaret değ.=tdir. Onu hayat 
arkadaşı olarak seçmc:k ve istikbalde 
bir yuva kurarak mes'ut olmak, sevgi

min gayesidir. 

Bundan iki ay evci memleket için~e 

bir seyahate çıl:tım. On beş zün kadar 
evvel İstanbula döndüm. O zamandan -
ber,: kız·n bana karşı alakasının gevşe-

miş ve çok aıalmış olduğunu g?rüyo
rum. Gcldiğ m gUndcnbcri bütün arzu 

ma rağmen, onunla bir türlü konuşama
dım. Takip ve tahkik ettim: Kız baş -
kasiylc" de :alakadar değil, hatta evinden 
dışarı bile çıkmıyor. Acaba bu kızdan 

ayrılsam mı Ne yapsam?.,, 
CEVABr."AIZ: 

Evvela, kızın size karşı alakas:nın a
.ealmı§ olduğuna hükmetmekte acele et-

sebep tc mevcut bulunabilir. Sonra, sizin 
kcndis'ylc ileride evlenmek istediğiniz -
den haberi yoksa, daha dddi münase • 
betler aramak lüzumunu hissetmiş ola
maz mı? Bu niyetinizden haberi olsa 
dahi, s'.zin hayatınızı kazanar.=ımeniz 

için daha uzun seneler beklemek la -
zımgeldiğini düşünerek ümitsizlige 
düimüş olabilir. Belki de bu kadar u
zun bir zaman beklcmeğe .,,=ıevi vazi -
yeti müsait değildir. Bunları düşünerek 
herhangi bir izdivaç talebini derhal ka
bul edeb!lmek içni siıfole münasebetini 
hemen kesmeği daha hayırlı ve faydalı 
görmüş olabiHr. 

Bu ihtimallerden hangisinin hakikat 
olduğunu anlayah:lmek için onunla 
mutlaka açıkça konuşmanız lazımdır. 
Eğer sizi beklemcği kabul ediyorsa me 
sele kalmaz. Fakat aksi halde onun ta
J'h ve mul:addcratını mutlaka size bağ

lamasını istemek faydasızdır ve büyük 
bir haksızlık olur. 

Şlk&ye\eOeır, 'temenınıoeır: 

Her su abonesi 
neden 1070 

kuruş fazla veriyor? 
Belediye halka hizmet etmek ve daha 
çok kazanmak istiyorsa şirketten 
kahın bu kUtU usulden vaz geçmelldlr 

Kadıl;öyünde Cdferağa mahallesinde 
Bahçe sokakta 25 :ıumarad& oturan o
kuyucularımızdan Bay Pektaş bize yol
laı:iığı bir mektupta diyor ki: 

"Belediye, su aborc.lcrinc, ~frkctten 
miras kalan b:r usul tatbik ediyor. Bu 
usul şöyledir: He• aboneden evvel c· 
mirde vereceği su saati için 450 kuruş 
depozito alıyor. Bu para, su saat!nin 
iade edileceği zamana kadar kend:ıindc 

Yere batan su 
isliyor 

Koyulur, çeşmeler 
kapandı, fakat bir 

tUrlil terkos gelmedi 
Yercbatan mahallesinde oturan oku

yucularımızdan 1. Sökmen bize yol -
ladığı bir mektupta susuzluktan §Öyle 
dert yanıyor: 

''Her gün şehrin bir semtinin §İka -

yet ve feryadımı mucip olan susuzluk 
ıı.=hayet semtimize de geldi, çattı .. Yıl • 
lardanberi evlcr:mizin altındaki Yere-
batan sarnıcından su ala:-ak ihtiyaçla -
rımızı karşılıyorduk. Bundan bir ay 

evvel beled:ye, Yere batan sarnıcına 
zehir atarak kuyulannuzı iptal etd. Bir 
kaç gün evvel de evlerimize .=hbarname
ler dağıtı1ar3k bu kuyuların ağızlarının 
çimento ile kapatılması bildir:Jdi. Gün
ldelik ihtiyaçlarımızdan vazgeçtik, ma~ 
hallede t:fr yangın çıksa halimizin ne 
olacağını düşünmek b '.le tüyler:mizi 
ürpertiyor. Kapanan çeşmt: ve kuyula 
lanmızın yerine mahallemizde bir Tcr
kos çeşmesi olsun yapılm:uı için na
hiye mü:Iür1üğünc ve alakadarlara ge

rek ~,:fahen ve gerek tahr:ren vaki olan 
bütün :nüracaatlanmız semeresiz kaldı. 
Bizim halimiz ne olacak?., 

' . ... "' 
Bu semt hnlkının cidden müşkül va

ziyette olduğu anlaıılıyor. Çünkü bir • 
denbi:e 50 ile 100 lira arasında ınasraf 
yaparak evine tcrkos suyu alab!Jmek, 
bilhassa bu zamanda, her bı:bay'f.=tin 
karı değildir. Filh:..k ka terkos suyunu, 
şebekenin en yakınından geçtiği evin 
kap:sınaan isen alahilmck elli liraya mal 
o'l"!'lrıktadır, Bu vaz!y rtte hiç değilse bu 

mahal.eye ı.:mumi l.ı 'r i'.:i terko! çeşme
si y:ıpbrmak lhımdır. Alakc:.C:arların 
nazan dikkatlerini çekeriz 

kalaoaktır. Verilen su saati işlcmcğc 

başlar, başlamaz 90 kuruş saat kirası, 
125 kuruş ta maktu ücret namiyle 

215 kuruş alıyor. Bu parayı aldıktan 

Hç ay sonra bu müddet zarfında !arfc

dilen su bedel.= hariç olmak üzere, 90 
kuruş saat kirası ve 125 kuruş ta mak-

tu ücret olmak üzere gene 215 kuruş 

alınıyor ve böylece her ü~ ayda bir de

fa bu 215 kuruş alınmakta Jevam edili
yor. Böylece her abone, bir sene zar -
fında, sarfcttiği su parası ve saat kirası 
depozitosu olarak verdiği paralar hariç 

olmak üzere tam 1070 kuruş vermiş o
luyor. Bu paraya, o sene zarfında saatte 

görülecek her hangi bir bozukluğun ta
miri ücreti de dahil değildir. 

Şimdi soruyorum: Bir aboneı aldığı 
saatin bedelini depozito olarak peşinen 
verdikten ve herh;::ngi bir bo~ukluk 

i:fo de ayrı;a ta;n!r ücreti ödedikten 
sonra her üç ayda bir su parasından ay
rı olarak niçin 215 kuruş ödesin? Eğer 
belediye halka h 'zmet edecekse imti • 

yazlı şirketten kendisine devrolunan bu 

haksızlığı ortadan kaldırmalıdır. Son· 
ra bu "maktu ücret,, te ne oluyor? 

Bu şerait altında abonelerin o·,'ktarı 
• bütün gayretlere rağmen • çoğalmı -

yorsa bundan hayretle b:ıhsedilmemcli, 
bilakis pek tabii görülmelidir . .. 

Okuyucumuz h;::klıC:ır. Beled'ye bü

tün şehir halkının temiz su kulJanması-

nr temin i~.=n mut'aka bu eski usulü 

kaldırmalı ve biraz fedakarlık yapmalı
dır. Böyle bir hareket bclediy:nin a
leyhine dcğli, lehine olacaktır, kanaa -
tindc}'rz. Çünkü su ucuzlayınca abone
miktan artacak ve snrfiyatın fazlalığı 

yapılan tenzilatın beli-/ birkaç mislini 
kazandırmı§ olacaktır. Nitekim Nafia 

V ckaletinin Devlet Dem:ryollarında 

tatlik ettiği ucuzluk sistcmir.den sonra 

yolcu adedinin ve dolayı ... ;yle var!ı:iatın 
bir kaç misli artmış olması, bu kanaat'n 
ne kdaıır isabetli olduğunu gösterir. 

Terz1 Boyan ikbal 
Lalelide Tayyare apartımanlanndaki 

dairesinden !kincitcşdn başında Beyoğ.I 
tunda Sakarya (eski Elhamra) sinc-ma. 
sının bulunduğu Elh~mra hanında 5 
numaraya taıınacaktır; müşterilerine 

arzeder. 

Ekonomn 

iş hayalında 
devre • 

genı 
Pazartesi sabahı saat altıdan itiba

ren iş hayatımızda tatbik edilen hafta
da 48 saatlik mca<.=. sistemi içtimai ve 
iktısadi hayatımızda bir değişikl;k baş
langıcı olmuştur. Bu medeni çalışma 

tarzının fay'<lalan o kadar barizdir ki 
bunun üzerinde uzun boylu durmak 
hem lazımdır, hem de fuzulidir, deni

lebilir. 
:p,:.z daha ziyade şu şckEn tatbikinden 

\doğan ve kendini hissettiren bir vazi • 
yet üzerinde durmak istiyoruz: 48 

saatlik iş haftasının tatbikinden sonra 
da is yerleri, bilhassa bu tatl:ikatla a
lakadar olan sanayi müesseseleri için 
ihtiyaç nisbetinde olan çalışma müd -
detini kısmamak zarureti vardır. Bu 
zaruret ortaya işesi, bilhassa kalifiye işçi 
meselesini de çıkarmış bulunmaktadır. 

Bizde dinamik bir inkiıafa mazhar 
olan sanayiin tekniğe taalluk eden kıs
mı bütün muasır icaplariyle yerine 
getirilmiştir. Fakat bir de mütehassıs 
i~çi yetiştirmek tarafı vardır ki bu 
mevzu üzerinde ne.. kadar gayret gös
terilse gene bir zaman mcsclcsid:r. 

Nitekim; her sahadaki terakkimiz, 
bu sahada da kendini göstermekten 
hali kalmamıştır. Lakin nihayet sana • 
y·,:mizlicki seri inkişafl.ı mütehassıs 

işçi yetiştirmek hususu tabiatiyle hem 
ahenk olarak yürüyememiş ve bu hal 
§irrdi kendir,: şiddetle hissettirmiştir. 
Günde sekiz saatlik mesaisini ikmal e
den işçi tezgah başından çckildiğ za
man onu ist~hlar edecek ikinci ekibi 
tedarik pek te zor bir şey deği~ir. 

Memleketimizde geniş bir iş J:>uhra
nı yoktur. Fakat İJÇi buhranı de görül-

memiştir. Yalnız mütehassıs .=şçi buh -
ranı vardır ve onu bulmak pek, amma 
pek çok mü§lcüldür. 

48 saatlik iş haftasının sanayide ilk 
husule getirdiği tesir ve düşünce mev
zuu budur. Bunun için sanayi müesse
seleri lki ekip çalıştırmaktan ziyade 
kanunun müsaz::le ettiği şeknde fazla 
ücret vererek 11 saate kadar iıçiyi ça
lıgtırmak mecburiyetinde kalacaklardır. 

A. F. 

Kadın hekim lerl 
toplantısı 

TUrk Glnekologl kurumu bu senenin ilk 
toplant11ını, dün Beyoğlunda Tıp cemiyeti 
binasında yapmıştır. Bu toplantıda geçen 
senenin idare heyeti faaliyet raporu, genel 
sekreter tarafından okunmuş ve ittifakla 
kabul ve tasvip edi:mlştır. Bundan sonra ye. 
nI idare heyeti intihabına geçilerek birinci 
başkanlığa ProC. Kenan Tevnk Sezene!, ikin 
el başkanlığa Dr. Or'lıa.n Tahsin, ProC. All 
Esat Birol ve rene! sekreterliğe Dr. Ahmet 1 
Asım Onur seçilmiştir. 

Cemiyet azası, umumi harpten ıonra lll{ 

JÇER iDE: 

• Kıo mevsiminin ge1meıı! dolayıılle Dev. 
Jet demltyolları ldartsi KUçtlkçekmece • Ye. 
ollköy tarı:eıerindc bazı tadilA.t yapmıştır. 
Bu mt"yanda KUçUkçekmeceye Sirkeciden 
kalkan aon posta da kaldırılmıştır . 1 

• Ev,·eıce ;>aptıfımız tahmin \·eçhlle ayın 
11 inde yapılan toplantıda ekseriyet buluna. 1 
mıyan gayrlmUbadiller kongresi çarşamba 

gllnU yapılacaktır. Kongrede idare heyeti 1 

seçimine şimdiden hazırlıklar yapılmaktadır. 
• DUn sanayi birliğinde jerse ve trikotaj 

sanayme meşgul olanlar bir toplantı yap. 
nıışlar, bu lkt sanayi iııtlhsallnde fazlalık 

olııp olmadığı etratmda görU§mUşlerdir. 
• Çocuk Esirgeme merkez kurumu, Cum. 

hurtyet bayramı <lolayıalle aut damlasmdan 
SUt verilen çocuklara elblae giydirecektir. 
Yapılan yardım ka.tl gelmez3e. umumt mcr. 
kez de kuruma nakdi muavenette buluna. 
<:aktır. 

• Kalabalık caddelerle meydanlarda kar. 
şrdan k&rJıya geçmek llzere aynlan yerlere 
konan san çlvllerin taneııt elli kurup mal 
olduğu için pahalı görUlmilf ve bu yerinin 
boya ne tayini için de beledlyf'ye yeni bir 
mtıracaat yapılmııtır . . 

• Maarif veklletl ilk t!'drlııat umum mil. 
dUrU tıımall Hakkı. Maarif mUdUrU Tev!lkle 
birlikte sabah Çatalcaya gldMek Celllbey 
köytlndekl köy yatı mekteblnl telli§ etmiş •• 
ter ,.e akpm tekrar şehrimize dönmüşlerdir. 

• 933 Ergani lııtikraz tahvillerinin doku. 
ıınmcu ikramiye kqldesl yarm sabah cumhu. 
rlyet merkez bankaamda mallye veklleU 

Bir tezat! 
Yazan: Kara Davtı~ 

"Akşam,, gazetesinin ilk aayfumda geç~n rl başka dillere cayır cayır tercuıne f 
gUn bir karlkatUr gördUm. Manzara ıu: halde on para alamamaktadırlar. SU~ 

lkl kadın bir sinema kapısında k&rJılq. ancak, TUrk mUeı:tfinln TUrk kUıtllrU ~ 
mışlardır. Biri Uç beş yaşında bir kız çocu. da bir bqka feragati ve bir yUksel< 8" y 
ğun elinden tutmaktadır. Duvarda bir sinema suretinde tefsir etmek doğru olur. ?l f 
afişi var ki kırklık bir erketln yirmi bqllk dullah yaz;ımıdak! rakamlara ge!lnct ... ,rl l'l 

plMin saçlı bir dilberi ÖptUğ11nU tasvir et. harrir bunları kitapçı LQtfiden aldığıtıl J 1 
mektedlr. Bir kenarmda d& "Pembe dakika. yet ediyor. Semih L~tfl Lsc bu riva)-etl~ 
Jar .. adlı mevhum bir tllm §Öyle takdim edi. ça tekzip ediyor. Hem bunun böyle 01 ; 
llyor: dan daha tabii ne vardır? Adlan g~ ııf 

A§k, ne~e. zevk, uıtırap, cinayet! eıııner ara.smda Semih L<l.tfl Ue hiç bit 

Ve çocuklu kadının ağzından ka?'§ılaıtıtt münasebeti clmamııı bulunanlar çokt~ 
kadına §U sözler aöyletlUyor: dı kJ kitapların hacim ve muvaffald)°t 1-

'•Zamane çocukları §8.§ılacak ıey kardeş!.. deki tabavvülle mUtena.slp olarak ııyatl 
Bir saat bile yanımdan &~adıfım halde dalml mUtebavvildlr. f. 
fena ıeylerl nereden öğreniyor bilmem! .. ., Naci Sadullah& bir fikir vermek l<P .,I_, 

Buna hayret ettim doğrusu.Nedemek bu? söylemeliyim k1 bizde on yıl evvelin' t 
Bu ıehlrde bir çoculun anneslle ıöyle bir do. forma.sı :50 llraya kitap satılırdı . .S~ 
ıaıması,dUnyada ne kadar fena ıey varaa hep satırları yazan bir çok eserlerinl.ıı tılS ';,;I_ 
sini öğrenmesine kUI midir? değildir ıup. fiyat ile ııabn almdığmı hatırlar "' ,1. 
hesiz .. Bir öpüııme salmeıılnl bir afişte, bir muktedirdir. Bununla beraber Nac~~ 
filmde, bir gazetede göstermek ahl&ka mu. hm ikinci ve mllhlm hatası ise ~ 
gaytr, mUatehcen bir hareket suretinde tef. mUellltler araııma ''200 hlklye, dört ıol 
sır edil~blllr mi? ve altı adapte roman,.m telif hakkltı1;J 

raya satını§ olanlan iyice turih e 
Edilemez 1Upheıılz.. Bu lıal sadece ve bulunmasıdır. J 

ancak Akşam gazetesinin bir hatası olarak Binaenaleyh, biz bu yazımızla, dllJI '/ 
kabul edileblllr. Eğer bu gazetenin tahrir ~ 

gazetede "Yedi Me§ale.,cllerden V 
heyeti biraz dikkat etmııı olaaydı ayni nUs. hlr tara.tından ortaya atılmlf olan fl / 
hanın ayni sayfasında, bu garip iddialı ka.. bir kaımmı te)"lt ve bir kıammı teıcs!P 
rlkatUrden yedi santimetre ötede çıplak bir 

ıu kanaati ortaya atmaktayız: ..a Greta Garbo ile bir artlain ppur ıupur öpUf dev' 
tuı.ünU gösteren kocaman bir reaml negreder Kendiıılne ıeref ve ıtlShret temfıı e ~ 

6 sert yazdığı gün, TUrk edebiyat ve 1' ; 
mlyd1? k Alemi de, dUnyanm her memleketinde)! ıi 

Sanatkarın ÇO masıı llemler gtbi, her aureue mueıııtl 
veya az kazan- mfıı eder. f 
ması meselası.. Türk dilinin yeni oekllle günden '°" / 

nl§liyen sirayet dalreııf, muvaffak 'f111'11 f tatanbulda her sabah saat 9,5 da çıktığı t. 
çln•'Son Posta., adını kullanmak kadar "İlk 
Po.ı:ta., adını kullanmak hak ve lmtıyazma 
da malik bulunan bir gazete, aanatklrların 

kazançları etrafında yazılar neoretmek sev. 
dasına tutuldu. Bu meyanda İbrahim Hoyt 
tmzaslle bir ve Naci Sadullah hnzulle de bir 
ki ceman yek<uı ikl adet MOH!M YAZI neıı. 
retUğl görutdü. Bu yazılardan llklnde, mev. 
zuun iyice anlqılma.sma lmkAn verecek ta. 
raflar eksikdlr, ikincisinde ise dayanılan ra. 
kamlar ba§ta.n &§ağı yanll§tır. 
İbrahim Hoyt yazısında bahsettiği muhar. 

rlrlerln hangi dilleri kullandıklarını da kay. 
da !Uzum görmUıı olsaydı; bir TUrk roman. 
cısmm bir başka memleket romancısından 

niçin daha az kazandığı derhal anl&§ılırdı. 

Mesele evvcll, dil meseleııldlr. Sonra telif 
haklarına hürmet meselesi gelir. Türk mü. 
elllfi herhangi bir diğer memleket mUelUfl 
gibi birçok yabancı dillere tercümesinden en 
ufak bir istifade temin edemez. Zira mem. 
leketlmlz beynelmilel kUJtur &leminde henllz 
tellt hakkı ödemeğl kabul etmemiştir. Yok. 
sa memlekette de keli.neıılnin veya cümle_ 
sinin garp ve olmal ve cenup kltapçılan ta.. 
rafından dolarla, ruble ile, aterlingle, frank.. 
la, ley, drahmi ve llral Mısrt ile tediyesi icap 
eden kıymetler yok değildir. Bunlar, eserle. 

defa önUmUzdeki mayısta Amatcrdamda top 
lanacal{ olan arsıulwıal kadın hekimleri kon. 
gresi.ne l§Urake karar vermiştir. 

ve diğer bankalar mümeııallleri huzurunda 
yapılacak trr. 

• TUrk _ Macar ticaret anlqmumı tet. 
kik etmek üzere Ankaraya gönderilen Ma. 
car hUkQmet mUmesıılll bugUn alG.kadarlarla 
tema:ılara başlamıştır. 

• Ankaradakl bUtUn kütüphane ve kırWI. 
yecller bu pazardan itibaren hergtln öğleleri 
on üçten on dörde kadar yemek tatili yap. 
mak Uzt're dilkkG.nlannı kapatmağa karar 
verdiler. 

• KUIUyeUI tutıın mUbayaatı için Anka.. 
rada tcmular yapmakta olan Avuıılurya 

rej!ııi reisi şerefine dUn akıam Ankarada İk. 
tlııat vekllcti tarafından bir ziyafet veril. 
mlştir. 

• Ziraat veklletı köy!UnUn hayvanlarına 

mt'r'a temin edilmcalnl allkadarlara bfldlr. 
mlşUr. 

• Emlnönilnde tramvay durak yerinin de 
kaldınlmuı mukarrerdir. KaraklSyde de 
köprU ıtıelerlnden biri tramvay durak yeri 
ittihaz edilecektir. 

• tstanbul otomatik' telefon mUdUrti Nl
yazlnln Ankara teıe:on mUdUrlUğ1lne tayini 
kararl&§mıştır. 1atanbu1 telefon mUdUrlUğü. 
ne de vekllet mUraııele ve muhabere mUıa. 
virt Eminin tayin edileceği aôylenmektedJr. 

• Türk ,.e Yunan sallhiyetli komisyonları 
Meriç nehrinde etUdlerlne ve bir kll!"mı da işe 
başlamrJlardır. Bu hayırlı ba.§langıç üç be§ 

ııcnc içinde nehirlerin t~malarınr durdura_ 
caktır. (A.A.) 

elllfine daha büyUk ufuklar açmaktadJt''/ 
dlslne ıere! ~·e ıöhret temin edece~ 
halk edeceği güne ve tna kadar "t JI. 
sizler, acemiler ve muvatfakJyebılzlet'"~ 
lesi arasında kalacak olanlann büytıl< -;,/ 
rakamları alamamalarmda hiçbir fe"1' 

ilk yoktur. "°' 
Bu elbet, kelimeleri dolarla lSlçüleJl ~ 

ıınerin memleketlerinde de böyledir. ft 
kada açlıktan ölen müellifin BayıaI 'fl1S' 
de aç kalıp ölenlerden çoktur.. "'d 

Kara DaJ$Y 

YOksek iktisat 
mektebi ~ 

mezunlarının zlyaf~ 
Yüksek 1ktısat ve Ticaret ?&~ 

Mezunları Cemiyeti İstanbul t (. 
bu yıl mezun olan genç arkadatlatfocıı' 
rcfine dün akşam Bcyoğlunda l'l0"if· 
salonlarında bir ziyafet vcrmişlerÖ ıl 

Bu toplantıda diplomalanru al:? " 
li ve iktısadi müesseselerde müb·~ 
zifclerle hayata katılan arkadatl ~ 
muvaffakıyetleri için temennileıl:le j 
lunulmuş ve toplantı büyük bit;-, 
içerisinde geç vakte kadar devarn e 
tir. 

OJŞARIOA: ~ 
• \'lndaor DUkU Alınanyada ~ııl ~ 

ret ederek bir maden oca.fında vukll ;I 
grlzo ln!llA.kı neticesinde yaralanan 
hastanede %iyaret etmiştir. Jl. 

• Milletler cemiyeti asamblesi reisi~ 
han dün Berllne gitmiş ve Propaga.nd& ;/J' 
doktor Göbelsle u:ırun bir mfillkatt• 
muıtur. .il 

• Kral Fanıkun izdivacı tarihi, ıt<1'.ıl 
nun ayının ilk haftası olarak tesbit 
tir. Mera~lm '•'){Umtaze .. sarayında ıct' 
lecekUr. 

• Sinema yıldızlarından 
grada gelmlıtır. • 

• tranın eski konsoıoaıanndsn 
Hudeyrl Bağdatta bir crnayel lşlemlf• 
kol ıefl Tevfik Sadunu vurmuştur. 
ağır surette yaralıdır. Bu hA.dlse 
yut mahatlllnde bUyUk bir heyee31' ,J. 
dırm.ıııtır.. ,,,,, 

• İtalyada fqiatılk aleyhinde f ~ 
bulunmakla maznun 17 kl§l daha .r'.J 
olmuştur. Bunlar 18 sene ile 18 a'l t ";/ 
cezalar yemişlerdir. Suçları koınU11l9 J 
lA.h vücuda getirmektir . " 

• Suriye parllmentosu 19 t,.~nlt 
açılıyor. ~ 

• Kral Karo! manevralan. mutet>ll~ 
nutuk ııöylemı, ve bu nutkunda ı~ 
"Fransa lle Romanyanın dosUu!U gO ~ 
cek iki orduya müstenittir. Yoksa bUııl' r J 
yalnız klftt üzerine tespit edllmlf 
luk detildJr ... demiatir. 



skeri liseler arasın-1 
r da spor temasları 
ı ogranı hazırlandı. Müsabaka
!~a gelecek hafta başlanıyor 

Ya lııclerizn · , . . 
Pılttıakt ız arasında her sene Pazar: ı 4 1kıncıteşnn 

ile de bu alinolan spor temasları bu se - Henclbol - Deniz Gedikli s5'-asınula 
1Uc g den it'b D · 1. -· 

illa~. a • 1 aren ba~lıyacaktı. Deniz Get';klisi - cnız ıse,ı. 

llltıcibincc !a~ıda neşretiğimiz proğram BEŞiNCi HAFTA: 
d,. bas& bo. eyoğlu Halkevi galonun· C11martesi: ZO ikinicttşrin 
l)~ et l rn .. } . 

un "tril . Usabakalarile olacaktı. Voleybol - Beyoğlu H" kevn:de 
'""' en hır le D . L. . ı-vr Profra ararla Askeri Liseler Kulel - Maltepe: enız ıscsı -
raya bırakılrnının tatbiki b!r haft:ı son- Deniz Gediklisi. 
~una ..1. rnııtır. Pazar: z ı lkindteşrin 

)lp ı '"4 •cbep 
~ ınaı1 r yarın Fener ıt:ı:lında Futbol: (Sahan meçhuldür.) 
ı.. tının h azırngel,n atletizm müsaba - Maltere - Deniz I ; :;esi; Kukli 
'ilen avanın b k 
"·- hpı1Jn ozu olması yüz":n- Deniz Go:liklis:. 
"'l, b asına :mı-~ l l>t ,qunda ' ·<ın o mamasır :lan-
,: ltuıeli ~evvelki senelerde· W alte-
"lek.. • .ueniz L · . ' 
~ ~•ıııtıt 'le l) • ısesı, Deniz Harp 
.\}l bıı rn·· enız Gediklisinin istirak 

"'{- UsabakaJ bu -
~·• liıc&i de • ara sene Bursa 

\lı_r 'Uret) gırecektir • 
Pile e daha h 

Ptofı... Cdilıniycn eyecanh olacağına 
,-:1·~ 'Ud • bu karşılaşmaların 

llt( Ur, 
C~t HAFTA: 

""'· rtesi. 23 B' . . ~tl>ol · ırıncıtcşrin 

b - Beyoilu Halk~ 
tıc :ııit l. ~alonunda 

r,~ ,... lleı1 _ K . 
~tdikr . ulelı: Maltepe -
l> lll. 

l\q .aıar : 24 B' . . 
ı0o' " ırıncıteşrin 

~} • 800, 30~ Kadıköy ıtadında 
llıa ~ >'arı. ınetre koıularla 4 X 400 

' lıt le • "1 Ye t' ' 
•l\.ı ' la atta ırrt atma, uzun atla-

~Ct ı.ı. ~a. 
Cu ·~-TA. . 

b l'tı.1rt . "· 
~ık eıı · 3 . lt ttbaa · O Bırinciteırin 

?~;ıı~'11- n:~~il~ Halk~vinde 
~ Lıscıı; Denız Harp-

.......ı·•cıar: 3 . . 
~O~'- l Bı11·nciteşrin 

b ·1oo - ten il>'ra~ , lSQo er ıtadınd. 
lallıil .Var,,, .. metre kOfUlarr; 4 ı 00 

12l~ • guUe d' k Uçu~ blJcaı • ıs ve yüks~k at-
"CU arı. 

C11 ltAFT>.. 
•tttıi. •. 

btrı· ı _ · 6 İkınciteşrin 
tcllt ıı ıa_,... le,-oilu Halkevinde 

'1e-... -I>e. 
S:- \lleır. nız gediklisi ; Mal-

'-tlıoı Jl~ıa • 
btrı."'-ç..;. 7 İkinciteşrin 

b,~ ~ liıırp : ~tad~ meçhuldür) 
~~~İklisi. ulelı: Maltepe -

\1 t11'1tıa Nco HAFTA. 
~~ . rtesi: 13 1 . , . 

lc1ıı • '"Ol: il.:... k:ncıteırin 
b~t tli ->-oilu Halk .• d 

fi ....._ ,'"; Deniz Ged'k ~~ın e 
4Tlaltepe, 1 lııı; Deniz 

AL TiNCi HAFTA: 
Cumartesi; Z 7 tkinciteşrin 

Voleybol - Ileyoğlu Halkev~nde 
Kuleli - Deniz Lise:-.: ; Maltepe -

Deniz Ged"klisi. 
Pazar: 28 ikinciteşrin 

Henc'.bo) - Deniz Gedikli sahasında 
Maltepe - Dedz Lisesi; Deniz Ge· 

dikli - Kuleli. 

YEDiNCi HAFTA: 
Cumartesi 4 Birin:ikanun 

Güreş: Deniz Harp aalonunda 
Pazar: 5 Birincikanun 

Futbol (Saha ~huldür) 
Kuleli - Maltepe ; Deniz lisesi -

Deniz Gediklisi. 

SEKiZiNCi HAFTA: 
.. .f umarteşi: ~ ı Birind kanun 

GUıe,: .. Y..akepe Lisesinde 
Pazar: 1 Z B:ıincikanun 

Hen:lbol: Gedikli Sahaıında 
Kuleli - Deniz Lisesi; Deniz Gedik

lisi - Maltep:. 

DOKUZUNCU HAFTA: 
Cumartesi : 18 Birfoc=kanun 

Güreı: Kuleli Liseıir.de 

ONUNCU HAFTA : 
Cumartesi: 25 Birincikanun 
Boks: Deniz harp okulunda 

ON BiRiNCi 1-~AFTA: 
Cumartesi: 1 tkincikanun 

Bolcı: Maltepe Liıeıinde 

ON iKiNCi HAFTA : 

Cumartesi: 8 1kincik~nu::. 
Bolu Kuleli Liaetinde: 

.. 

lstanbul ve 
Ankara 

Futbol ajanları 
tayin t'dlldl 

Münhal bulunan İstanbul ve Anka -
ra mıntakaları futbol ajanlıklarına yeni 
ajanlar tayfo edilmiştir. 

istanbula mıntaka reisliği tarafından 
namzet gösterilmiş olan eski Altmor-

1uiu Abdullah, Ankaraya da A~kara 
maarif müdür muavini Ferid getirilmiş· 
tir. 

Bfiyiik bir hastalık geçıren 

Sadi Karsan 
Hakem ilk 

yap mıyacae ! 
Eski fudbol yıldızlarımızdan ve 

kıymetli hakemlerimizden Sadi Kar -
sanın rnn gi.inlcrde büyuk bir h:ıstalık 

gc<;irmiş olduğu için hakemlikten de 
çckilmie olduğunu teessürle haber 
aldık. 

Arkadaşımıza geçmiş olsun 

Yarınki 
müsabakalar 

Tehir edlldl 
Yarın §ehrimizde yapılı.t.:ak olan ser

best güreş müsabakaları, Yunanistan 

şampiyoniyle Kiryako boks maçı ve si

pahi ocağındaki konkur ipikler hava
nın fenalığı yüzünden tehir edilmiştir. 

Barut Gücü 
Cumhuriyet 
bag1:amında .. ,. 

Bir fuftiol turniivasf 
tertip ediyor 

Barut gücü idare heyetinden: 

Bakırköy Barutgücü Cumhuriyet 
bayramı olan 29, 30, 31 - 10 - 937 gün

lerine inhisar etmek üzere kendi alanın 

da üç günlük bir futbol kupa maçı ter

tip etmiştir. İstekli klüplerin 15-10-937 

akşamına kadar güç başkanlıfına tahri
ren veya şifahen müracaatleri. 

Yağlı güreşler 
Yarınki pazar günü Çembcrlitaşta 

Şen bahçede mühim yağlı güreş müsa· 
bakaları yapılacaktır. 

Haftanın yegane spor hadisesini teş· 
k il eden bu glirefler'de başa Mülayim 
pl':hlivanla Romanyalı Süleyman karşı -
la~acaklaraır. • 

- Bu c!b-:sdc1' kimin 1 Benden 'baş. 
ka bir hakem daha mı oor1 

- Hayır. O elbiseler geçen haftaki 
hakemin; kavga esnasında ortadatı 

kauboldu! 

Profesyonel serbest güreş 

Dünya .şampiyonluğu 
Cim lond-os bu defa da ilnı1anını muhafaza 

edebilir mi ? 

~#'> • 

Hanri Dil8ek bu idma mm günde i1ç Mfa ,,.,ar 

Dünya serbest güreı ıampiyonunu 
tayin etmek üzere gelecek ay içinde A
merikanın Baston şehrinde büyük mü-
ıabakalar yapılacaktır. 

Bu karşılaşmalara Cim Londoı, Ma
honey. Ali Babii, Din Delton, Hanri 
Düsek, Cim Sarandos ve Dan Jorj 
iştirak etmektedir. • 

Senelerdenberi dünya birinciliği Un
vanını muhafaza etmekte olan Yunanlı 
Cim l..ondoıs Amerikaya geçmeden ev
vel Pariste yaptığı müsabakayı kazan
mış, fakat Amerikada karşılaştığı İstan- ., 
buJlu pehlivan Cim Saran.don sayı hesa 
biyle yenilmiştir. 

Son zamanl~rda eski kudretini kay
bettiği söylenen Londosa bu dcfaki 

ıampiyP.9lu1! ııı~ınAA ~{i ~IR~i&t.JIM.l~ı. 
ri DUsek'in de çok mühim birer ıralcip~ .. 
olacaktan tahmin edilmektedir. Hanri 
Düsek geçen sene iki saat sür~n bir mü-

sabakada Mahoneye yenilmiş ve ayni 
pehlivanı mağlUp eden Klen isimli bi
risinin sırtını on dört dakikada yere ya
pı§tırnuıtır. 

Düsek bugünün en kırıcı güreı peh· 
livanıdır. Fevkalade makasları . vardır. 
Boyun kapbrmaktan hiç korkmaz. çün
kü resmimizde de görUldüğü gibi kendi
ni kalın bir iple günde Uç defa tavana 
astırarak idman yapmakta. bu suretle 
kafasını ve boynunu fevkalade kuvvet
lendirmektedir. 

Düsek kendisiyle görüşen bir Ame
rikalı gazett•.:iye çalııma tarzını şöy
lece anlatmıştır: 

"- Her gün aaat yedide kalkarım, 
kahvaltımı yaptıktan sonra 1 O kilomet
re yol yürürüm. İki saat odun yararım, 

. -. 

~ ·· 
2 

• 

latrınbıı1lıı pehliııan Miço SaranOO,, 
dünya birinciliği nıüsabakalan için 

böyle 9!Jlıf&yor 

sonra dönüp antrenmanıma başlarım. 

Bu öğle zamanına kadar sürer, yemek
ten evvel duıumu yaparım yemekten 
sonra da bir saat uyurum. Antrenman-
larımda kalın bir iple boynumdan ken

dimi astırırım bu çok müşkül bir id
mandır ama ... İnsan güreşçi olabilmek 
için her türlü zorluklara karşı gelmek 
mecburiyetindedir • ., 

--------------~ 

Tomıny Farr 
Memleketine döndü 

Ağır siklet dünya pmpiyonluğu için Amerikalı zenci Coe Luizle karıılaşmak 
üzere yeni dünyaya giden ve yaptığı maçta büyük bir mukavemet göstererek Lui 
zin müthiJ yumruklarına karp koyan, fakat neticede sayı hesabiyle mağlQp ad
dedilen İngiliz pmpiyonu Tommi Farr memleketine dönmüştür. 

Yukarıdaki resmimizde: lnriliz boksörü kendisini karşıhyan kız kardetle
riyle beraber görülmektedir. 



' Biliyor musunuz? 1 
''--------~--Garip bir başlık ilk tabtelbohlr 

Bu gördüğünüz garip başlık 

Havayen adalarında, mercanla 
nn bulunduğu yerİeri z

0

iya;et 

etmek için deniz dibine iner 
ken pyiliyor. 

{{ * ~ 
Amerikalı büyük ıirket direk 

törlerinin dakikaları o kadar 
kıymetlidir ki, bir dakikayı bile 
kaybetmek istemezler. Hatta 
Qrf bu yüzden. Amerikan lo
kanatlarmda buna benzer sah
neler çok görülür. 

Genç bir adam lokantaya ge
lerek masasına oturur ve ye
mek ısmarlar. Yemek gelir, 
fakat genç adam buna dokun
maz. Bir kaç dakika sonra, ıö
~kli tirkct direktörü iseriye 
gırer,bunun üzerine delikanlı 
yerini ona terkeder. Direktör 
oturur, alelacele yemeğini yer 
"!c parayı vermeden çıkıp gi
der. Hesabı de1ikanlt görür. E
easen onun bütün vazifes· ··• d.. ı m.ı 

ure vakit kaiandırmaktır. * {{ ·~· 

'llali~., 
6t • 1 
;; J. 

°";\ .. 
Bazı Ma.:ar köylülerinin düğün 

elbiseleri işte bunlardır. 

ilk tahtelbahir torpil şeklin 
de yapıldı ve bunun, Bahrimu 
biti Kebiri 28 saatte katetme· 

si beklendi. Tabii daha ilk tec 
rübe, hiç bir netice vermedi. 

Şu gördüfüniiz kocaman ma 
bet, Vaıingtondaki kilisedir. 
Bunun inıasından evvel yapı· 

lan müsabakaya birçok mimar

lar girmiflene de~ mu~ 

bir fizik ilimi kaıanmıı ve 
kilise onun plinlan lUerine in
ıa edilmiıtir. 

* * 

. 
• A~erikalı Gangsterlerin ne 

Jt~rkun~ adamlar olduklarını 
birçok •defal'!r d~yup okuft!U§ 

ıunuzdur. Geçenlerde Nev
yorkta vuku '>Ulan bir hadise, 

bu hay<iutların ne yılmaz a
damlar olduklarını bir defa da
ha gösterm:ştir . . 

Üç gangster, tiyatroya gele
rek kasayı olduğu gibi alıp gö
tlirmüşlcr, fakat bir türlil aça-

mamışlardır. Bunun lizerine i~
lerinden biri, hiç çekinmeden, 

birkaç saat sonra tekrar tiyat

roya gelmiş ve kasacıyı tehdit 
ederek kasanın anahtannı da 
almış ve geri dönerek rahat ra
hat kasayı açmıttır. 

......._. ...... r .,, 

'Cck!,. bmi:1deki bu maymun çok ze!d bir hiayvandır. Bil
naua muz yeı:ıegi çok sever. O kadar sever ki bu tatlı mey· 

venin ~tm için nota ile prkı söylemeğe bile alıımııtır. Onu 

ıUH1 boaıım113 ~··Ma mua l'f'iıl& 9ÖJlcrkcn ıöriiyorawıUJ. 

Şen Fıkralar 

ŞofUrlUk 
imtihanında 

Otomobil kulanmak ehli· 
yetnamesi için yapılan imtihan 

da: 

- Mesela, saatte 60 kilomet 
relik bir ıüratle yokuı aşağı İ· 
ncrken, frenlerinizin ikisi de 
bozuluyor .. Ne yaparsınız? 

- Derhal yere iner yolun ke 
narı:ldaki büyük taşlardan bi 
risini alır ve tekerleklerden 
birisinin altına koyarım. 

Hlblseclnlo 
yapacağı tashih 

Elbisecide: 
- işte 25 liraya mükemmel 

bir elbise.. Uıtelik istediğiniz 

tas~ihatı da parasız yaparım. 

- Pek ill, ıu halde bunu 
alıyorum. Yalnız vaaddettiği 

niz: tashihatı etiketin üzerinde 
yapın. Yani 25 lira yerine 15 li 
ra yazın. 

işten 
çıkmamış mı? 

Yazihane sahibi, it arayan 
bir hademeye: 

- Demek ayni ticarethane 
de 7 sene ~Iııtınız. Şu halde 
ne diye oradan aynldınız? Si 
zi iıten mi çıkardılar? 

Hayır bayım! .. Affetti-

lcr! .• 

~ -tc * 
Mahkeme reisi 

bir phidi istic
vap ediyor: 

- A teı edilir • 
ken orada bulun-

duiunuzu söJlilyorıunuz. Pek 

alt vaka mahallinden ne kadar 
mesafede bulunuyordunuz? 

- İlk atC§te, katilden 25 
metre mesafedeydim. ' 

- Ya ikinci itc§te? 

- Şey ... Ölçemedim. ... 
- Takriben söyleyin .. 

-: Takriben 500 metre me-
safede. 

· o~ğcılara bakın! 
İki dağ sporcusu, Bursadaki 

bir otelin sahibine müraı.:aat e
diyorlar: 

.:_ Yarın sabah, Uludağın 
en yüksek 'zervesine çıkacağız 

Bu gece kalabileceğimiz bir oda 

mz var mı? 

- Evet. Dördüncü katta bir 
oda var fakat asansörümüz 

yok!.. 

- Asansör yok mu? Dört 
kat merdiven çıkmak doğrusu 
tahammül edilmez 1 .. Bu ne bi 
çim otel? .. 

* * .. Bayram münase
betiyle, babasr, 

küçük Ahmede 
!liraz para ver -
mek iatiyor. Fa
kat ayni zaman· 

da, onun para hak.kında bir ma
IUmatı olup olmadığını anla-

mak için cebinden bir liralrk 
klğıt para ile bir 2 5 lik made-

n! para çıkarıyor ve bir tanesi
ni intihap etmesini söylüyor. 

Kü9:.ik Ahmed de hic tereddüt 
etmeden cevap veri~r: 

- Babacığım §U madeni pa

rayr, bu kağıt ı:-arçasının içine 
sar da bana öyle ver .... 

Kaç yaşında ? 
Mahkemede: 

Reis - Yaıınııı söyleyin 
bayan. Unutmayın ki, dofruyu 

söyliyeceğinize dair namusu

nuz ve §erdiniz üzerine söz 
verdiniz! .• 

Şahid bayan - Pek ali, §U 

hilde yirmi yaıım ve ... On beı 
ıeııe.a:a var. 

HDk&ve: 

Hint sarayının esrarı 
ten sonra kapıyı açık b~ 
iup gttU. Tabıt ben uy?, 
ma.'1 dr;ıarıya çıkablleceıı. fi 
bulamayacaktım. Senin 111 f 

Mqhur Fransız gazetes1sl Jan 
Ranglua gerek, Londrada tanı§mıı 
olduğu Bah&valpur mihr&ceslnln 
davetine icabet etmek, gerekse, Hin 
<Ustan hakkında gazeteaı.ne bir rö. 
portaj yapmak makııadlle Haydar. 
abada gelmlı ve oradan da trene 
binerek Lahora hareket etmf§ti. 

.Mihrace tarafından ld&re edilen 
mıntak&l&r& gelince, oradaki ae!a. 
let ve halkm ıztırabı gazeteciyi hay 
rete dütürdü: 

- Garip ıey! • diye mınldancıı, 
halbuki ben mihracenin ıayet lıtce 
nap bir adam olduğunu ve tebaala. 
rın!L katıyen eziyet etmediflnl bir 
çok defalar duymuştum.. Acaba 
bana mı yantıı anlattılar, yoksa, 
dostumuz idare ıeklfnl değiştirdi 

mi? 
Gazeteciyi b&§ka aürprizler de 

bekliyordu. Mihracenin sarayına gel 
dfğl zaman dostunu çok lhtlyarlL 
mı, buldu, Uatellk mihrace gazete.. 
ciyt de pek tanımadı. Fakat nihayet 
hatırladı ve ona karıı nazik ve ae.. 

vlmll davranmata bqlad.ı. MaamL 
flh gayet dü§Uncell, meıgul ve he.. 
yecanlıydL 

• • • 
Akıam yeme#tnden •onra, Jan 

Rangluayla mJhrace, k&r§ı karııya 
geçerek kahvelerile ııfgaralarını lç_ 
tiler ve gazetect, yalnız kalmaların 
dan istifade derek, ona niçin müte.. 
ealr olduğunu eordu, o da ıöyle 

cevap Yerdi: 
- Blr ,eytm yok, dostum, emin 

olablUrain! .. • 
- Hayır, dostum, görllyorum kt 

IO nderece beyecanlısm, her zaman 
mOtebeaıdm olan çehrende, aıkmtı 

okunuyor. Belki beraberce btr hal 
ç&rea1 buluruz anlat derdini.. Bana 
Mönidın 10JE mu! 

- sana '-bit ıtım!ldnn nr, fakat 
buıidan artık bahaetmıyellm, dos.. 
tum .• 

Bu sözler üzerine mihrace ayağa 
kalktı ve ıdgarumı bitirmek tlzere 
olan gazeteciye ıl:!yle dedi: 

- Bana mllaa.ade et, biraz aonra 
tekrar gellrim ı 

Mihrace, uzun adımlarla odadan 
dıpnya çıktı ve Jan ~glua, tam 
bu l!I1'ada yanından geçen ve eskL 
denberi tanıdığı hademeye ıöyle ıor 
du: 

- Söyle bakalım Roma, efendin 
böyle nereye gidiyor? 

HlnUi biran tereddüt etti ve son. 
ra, efendlain!n bu ecnebiye derln bir 
1Umat bealediflnl nazarı IUbare ala 
rak, cevap verdi: 

- Efendim yeraltmd&kf dalrele.. 
re gidiyor.. E1&11en her gün, aynı 

saatte hep oraya gider. 
- TqekkUr ederim, Roma. 
Gazeteci, Hlndllnln uzakl&§maıı. 

nı bekledi ve eonra yavq yavq 
ayağa kalkarak odadan çıktı. Öf. 
leden sonra aaraym pl!ıılarınr tet. 
kik ettiği için, yeraltı geçitlerine 
nereden lnlldlğinl bllJyordu. 

Biraz ıonra, yarı açık duran de.. 
mir bir kaprnm öııUne geldi ve 
kimsenin kendialnl taldp etmediği_ 
ne emtn olmak için biran durakladı 
fakat, yeraltı geçitlerinde llerllyen 
mihracenin ayak ıeslerinden bqka 
bir ıey duymadL Bunun Uzerine biç 
tereddUt etmeden, seaizce fakaft hız 
lı adımlarla ayak seslerinin geldiği 
istikamete doğru ~1lrlldü ve biraz 
ıonra, on metre kadar ileride yürü. 
yen mJhraceyl gördü. 

Mihrace, elindeki meıalenfn ıoığı 
aıtmda bir hayli yürüdü ve içinde 
Bucia <Hind mabudu) nun heykeli 
bulunan büyük bir rn&g-ara içinden 
geçtikten sonra, dar bir koridora 
girdi ve cebinden kocaman bir anah 
tar çıkararak, sağdaki bir kapıyı 
açtı ... 

Jan Ranglua, rnerakle mmldan. 
dı: 

- Bu korkunç yerlerde acaba ne 
yapacak? .. 

Mihracenin höcreye girmeatnı 

bekledi ve eonra yavqça llerllye.. 
rek yan açık duran kapıdo.n gizlice 
baktı. M'.Jhrace oradaydı) Fakat 
yalnız değlldl. Kollan ve ayakları 
iyice bağlanmrı olan bir adanı dö. 
ıemeler üzerinde yatıyordu. Gaze. 
tecl, bu ad&IJla dikkatle baktı ve 
ağzından fırlamak üzere bulunan 
bir çığlığı güç zıı.ptetu. Yerde yL 
t&Zl w ~ .Bah&val ur mihrace.. 

sln~cn başka klmce değildi.. Yani 
hakiki mihrace! .. 

Gazeteci gözlerine inanmak iste. 
medi, fakat esir, ııöz söyleyince, se... 
sln~en de, Londrada tanıdığı dostu 
oldu:u bir defa daha anladı. HakL 
kl mihrace sahte mihraceye eöyle 
dedi: 

- Gidebilirsin sefil .. Hiç kimseye 
i:ılr ıey söylernlyece~m .. 

- Sahi mı T Şu halde mükem
mel! .. 

Bu sözler üzerine sahte mihrace, 
esirinin üzerine doğru eğilerek, §Üp 
heaiz kuvvetli bir uyuşturucu 

maddeyi ibUva eden küçük bir §l~e. 
yl ona zorla koklattı. 

Eslr, mukavemet etmek btedi !L 
kat, biran sonra baygın bir halde, 
yerde, hareketsiz kaldı. Bununu 
üzerine, sahte mihrace, cebinden çı. 
kardığı bir kutuda bulunan yeoU blr 
merhemi, onunu dudaktan arasına 

sürdU. 
Gazetecl, zayıf ıoığm altında, dos 

tunun sapsan kestldiğtni gördü. Ne. 
redeyse sahte mihracenin üzerine 
ıııı.ldıraacktı. Fakat bunun çok teh 
llkea neUceler verebi!ece~inl dU... 
1Undü ve sadece heyecan tçlnde nıı. 
rıldandı: 

- Acaba ölecek m1 T. 
Fakat tam bu BIJ'ıın., aabte mUı. 

race ayağa kalkarak höcreden tık. 
mata hazırlandı. Bunun üzeriJM' ga. 
zetecl hızla uzaklqarak bir k6§ede 
saklandı. 

Sahte mihrace kapıyı nedense kL 
lltlemedl ve çıkıp gf tU. O zaman 
,azetecl höcreye doğru koştu, ka. 
pıy: lttı ve uyuyan mihracenin ya_ 
nma yaklaşarak üzerine eğlldl. Her 
oeyden evvel, elektrik l!mbasmı ya. 
karak dudakları arasındaki ye§fl 

merhem! sildi. Sonra Dapkasmı 

onun yüzüne doğru Ballamağa baş.. 
ladt. Böylelikle, biraz rahat nefea 
almak lmk!ıımı bulan mihrace, on 
dakika 80llr& kendine gelerek gllz 
ıertnt açtı. 

• •• 
- Vakit kaybetmfyellm dostum .. 

D~manm beni yukanda bulama. 
ymca, belki de §Uphelenerek kaçar. 

- Hakkın var.. Çabuk a.raya 
gidelim .. Bqıma gelen ıeyleri ıana 
yolda anıatınm. 

Hemen yeraltı geçitlerinden k<>o
mağa bqladılar ve mihrace anlal
mağa b&§ladı. 

- Bir gece, sarayda herkes uyur 
ken bana ıon derece benz:.lyen bir 
adam, her nasılsa muuhafızlarm 

göz önünden kaçarak yatak odama 
girdi ve uuyumamdan lstl!ade ede. 
rek beni sım111kı bağladıktan sonra 
bildi#in höcreye kapadı. O zaman.. 
danbcri, her gün muntazaman ya... 
nıma gelerek servetimi nereye sak.. 
ladıtrmı ııormağa bqladı. Tabtı 

a!Sylemedim .• Bunun üzerine haydut 
herif, bana çok benzedi#inden tsU. 
fade ederek ve benden hiçbir eey 
alamayacağını anlayarak, tebaal&
rıma ağır vergiler yükleterek, ben.. 
den alamadıklannı onlardan alm&
ğa başladı. 

Herhalde, katı derecede para top. 
lamıı olacak k1, bugün yanıma gel. 
di ve beni on on be§ gUn uyutacak 
bir merhem! zorla atzıma ııürdUk 

ben! kurtardı. Bunu bJçblt 

- Şaffaf bir ıeye rrıiJ 
ter baka yun? . 

- Mesela.. Bahçem~ 
ınaklığı. , 

- Daha ıaffaf bir şe)' 
- Açık kapı! ._./ı 

BULMAC 

1, 
ı~te size bizim alf•bt 

bulnmiyan bir harf: 1-, 
Yalnız iki makas dar)" 

bu harfi öyle üç parç' 
rınız: ki, parçalan tek~ 
tirdiğiniz zaman mey 

• (M) harfi çıksın. ~ 

Bu bilmecemizi }tall. ti 
den birinciye bir elel<t~ ~ 
ri, ikirt;iye vazo içind~ ~ 
üçüncüye bir briyantırı / 
vkuyucumuza aynca ~ 
hediyeler verilecek~ 

gösterilen yerleri şu §Ckilde boyayın: 
O: Beyaz, 1 : Açık sarı, 2: Koyu san, 3: A~k 

Ko kırınızr 5 : • 



o 
Bir· suçlu gibi 

karakola götürüldü! , 

Sua• ~ 
. ı il'\e• •· h 
ltkff' . y ı er zaman 
•- ı ı r.ı n •-
"lan!ar Har§ıaında 

bu pozunu 
bilirler 

sinema ob· 
eörmeğe 

yadırgaya-

1 Otomat ik 
1!10':!tdat i Şare. ti ! 

. Ko!beı 'le kocasına 
llllnd bır. az'zlik yaptı 

d~~ l<ıOdan bır mUddet evvel, güzel yıl-

Ar tlstln kelepçele r i 

ancak polis may .. 

mun cuğlle açılabildi 

Tanınmı§. Fransız artistlerinden Ju
ve, rejisör j ülyen Düvivyenin idaresin
de ı.:inai bir film çevirirken, kelepçe 
takması icap etmiştir. 

Filmin bu sahnesi bitmiş ve artist, 
bir randevüye yetişmek için aceleyle 
hazırlanmağa karar vermiştir. 

Fakat felaket işte o zaman meydana 
çıkmıştır: Çünkü rejisör, şaşkınlık 
içinde, kelepçenin anahtarını nereye 
koyduğunu unutmu~ ve bütün araştır 
malar boşa gitmiştir. 

Bunun üzerine, zavallı artist, hakikt 
bir mücrim gibi, elleri kelepçeli olduğu 
halde karakola götürülmüş, ve poliı 
komiseri, hususi maymuncuğu sayesin· 
de, kelepçeyi açarak, onu bu vaziyet
ten ku.rtarınııtır. - _....__ı_ 

l'ı" et Kotb · 
"l> bir macera gerın .ba.şrndan çok ga- ,,..-
. "'lodet eçmıştır: 
t~· . • Yeni ev· d 't 1§ıni haber ın e, hırsızların eve 
~t }'aptırnu veren, otomatik bir tesi
\t,.'.akoldak· §ltı. lşaret Uzerine •.;ivar 
-"lll ı t ekt 'k 
0 

dı nu poı· 
1 

n lambası zil çalarak 
llttn • ıs er 'k' d . . . evine • 1 ' akıka ıçınde 
Geçenle _, gel~bilirlerdi. 

rıc d r~e bır tu . oğru, kıoa gece, sabahın dördü-
l sıte, heyecan e.t . Kolber, zilin gürül
?.~§ ve kend' .•çındc yatağından fır-
.,ı b' ısın· h .. 
<ltk'ır ~ra:ıa, 15 

1 
enuz toplayabildi-

l'at~ P1Janıa1ı bi;adar polisin öıılerin
l>oı· k Odasına g· ~darru kovalayarak 

ıaıcr ırdıkle . • .. .. .. 
kalacı ltıuzaffer b' rını gormuştur. ... 
l'ıld ık,, diye b ğ ır tavırla: "İşte ya-

'<:ın k a ırın 1-ha.. • ahkah 1 ışuırsa da, meşhur 
.rrctı a ar .. d 

laiı , e görrn[ı,,1 . ıçın e katıldığını 

J il 'h ~ er<lıt Ç" kü 
ocı l> aydut,, Ydd · un · bu yaka-
Aa tesınandı 1 ızın kocası, doktor 

fn alllcağ 
llliı v 'ıa:, acıktığ .. 

Ua:crc e bir tavuk b ı ıçın, mutbaka 
httz cİ bu;: dolab udunu alıp yemek 
trlati'- ~labının ka ını açmıştı. Halbuki 
O ot ıınd • Pısı • 

nllıt b at işareti c~, bir telle oto-
liadi llndarı hiç ha~sı~atına bağlıydı. 

lltUk ıc, Yıld erı Yoktu. 
~ cınlll ızın ya 
~Odct el olduğunu Ph.~dığı tesisatın 
\. ,--...., son d goste d'-· .. r 1 • .. erc•.:e rne r ıgı ıçın 

il (j t z 1 mııundur. 
'orun .. a r ı n d----

ttıaı, U OJiuYUCUJa a f es: e f i 
nııış"" tet1ı r.trı ttnııJ:a to Lusi Key'i 

O 
dJ.lol'lı:G · l'lll:ı ıırtı tlftrf Pt.ıı.n CC\"llp o l. 

col'l:' • ,- nln d 
~a- e. r:ı .. a reslerlnı burada 

•ulh • '~d p 
.\n •r. • ~ nrıınıou • 
~ llo ltcı: ~. HoııYw nt Studtos, M:ıı. 

~ l't."'o n. 831 ~ • 104, r. d' ~- !U.S.A.) istediğiniz 
c1ıı•1ı,. ( • , ·• bili b ·~uııterdtı.m Parl!. 
l!ıciı l•ıto ı ll'ı- • ouı, 111chard \\: 

:?ioıaı l!J fltnı0 anc<', • allace. gibi görüyorsunu:t, 
Y-lo..c ı:, '4 

Ltı tancı - rue ti(' 1 
})._. Clcn il IS.ct..o n Malnou:-:. •v • 

"'le ıı =troUJc, ıı bl ). France. clıger artıst 
s, tuc d es nardanellc.s 

' . 
Eıter Nilı'dir. 

/ t'. 

. . 

\ ... 

' 

H olivudun yeni 
meıbur ettiği 

g\lzellcrdcn 
J\n Sotem 

l . 
Voldazlaır nefteır-
cıeın tasaırruif 
e<dJDyoırDaır ? 

.Meşhur sinema yıldızlarından pek 
çoğu, kazandıkları büyük paralara rağ

' men, bazı işlerde masraf yapmamayı 
adet edinmişlerdir. Ve bu adetlerini de 
katiyen bozmamamktaöırlar. 

Mesela, Madlen Karo!, elbiselerini 
hiçbir zaman tamıre vermez ve kbçük. 
dikiş işlerini hep kendisi yapar. 

.Silvya Sidney, sabah tuvaleti ve ma-
nikUrile kendisi meJgul olur ve hiçbir. i zaman, "'güzellik salon,, larına git

ı mez. ı ·· . 

1 

Kocası Şart Buayenin elbiselerini, 
bizzat Pat Paterson temizler ve ütü
ler. Buaye de, katip istihdam etmez 

' ve bütün mektuplarım kendisi yazar • 
1 Joan Benet, bahçesine, bahçivanın y,ar
dımına lUzum hissetmeden, bakar. 

Leo Korillonun, Holivut civarında 

bir çiftliği vardır ki, evinde yenen bü
tün sebze ve kümes hayvanatı burada 
yetiştirilir. 

! Jak Holtun oğlu Tim Holt, otomo
bilinin bütün parçalarını sökmek icap 
etse bile, makiniste müracaat etmez ve 
bu işi kendisi yapar. Hanri Fonda da, 

, senede ancak bir paket traş bıçağı 

kullanır. Çünkü, körlendikçe, bıinltırı 

kendisi biler. 
İşin garip ciheti şudur ki, iktrsat et

tikleri bu paraların mecmuu, bu yıldız
lardan bir tekinin. haftalığı bile değil
dir. 

)} Harri Bor ile Mistengetin beraber 
bir filmde rol alacaktan söyleniyor. 

):$.. Sessiz filmin şaheserlerinden "As-

~ 
falt,.'yeniden filme alınacaktır. Rejisörü 
Jozef von Sternberg, baş artisti Dito 
Parlo'dur • 
~ Viktor Fransen 48 yaşındadır ve 

l meşhur aktris Mari Marke ile evlidir. 
~ Greta Garbo 6 eyliil ı 906 da, 

1 Klark Gcybl ı ubat 1901 de doğmuş
lardır. 

}:} Frcde Aster 3 7 yaşındadıı: ve 
asıl adı Frcdrik .Osterli~'dir..ı 



Geçit resmi 
muhteşem oldu 

:tzmlr 16 (Husu.si) - Günlerdenberl ya1ııJz 
Ege ha.vzaamı ha.ttA yaln.a: bUt.11n yurdu de. 
tu yakm ve uzak bUtUn memleketleri &IA
kadar eden manevralanmız dllD yapı
lan fevk&lA.de muhtqem bt1y1lk geçit resmi 
De sona erdi. 

BUy1lk geçlt reıımlnln yapılacatı Germen. 
dk civarmdakl 1nova on binlerce klf1 De 
dolmuştu. 

Sabahtan 8tleye kadar Aydm, hmlr, Na. 
zllll, Söke ve Kutladan gelen hu.sua! trenler, 
otobüs ve otoraytar halkı Germendğe tqr. 
dı. Bu ırureue. mUbalA.ğa.IJZ b!r tekilde, yQz 
bin ld§lden !azla bir kalabalık geçit llalıuı. 
ııı dotdurmuJlU. 

Kadm, erkek, çoluk, çocuk. btltUn clvar 
hatkr, kHylUler, §anlı ordumuzun btly1lk ge. 
çit resmini g!Srmek için kotmuıtu. Bunlar 
arasında, kol ve bacağını terefll harp mey. 
danlarmda kaybemlf harp ma!Qllerl reroıo. 
yordu. 
Yabancılar geçit resminde 
Genelkurmay bafkannnız lılare§al P'evzl 

Çakmak, goneraller, koruıoloalar, Ankaradan 

lzmlr yolu ile felen Ruı, İngiliz, Yunan, Yu. 
goslav, ve Fran.az atqemlllterlerl de pçft 
remnl sahasına gelmişlerdi. 

Askert ve Blvll erkA.n ve halk trlbtlnlerde 
:yerlerini almıı buluııuyorlardr. 

Geçit resmi başlıyor 
Saat tam 1', beklenen bQyUk geçit remıJ 

.oqlryor. lık alay bayralı yQz bine yakm in. 

•anm tam blr hUfU içinde aell.mlayıp arum 
Cian geçti. 

lılot6rll1 ve blndlrllm11 kıtalar, .Oftrl ft 

topçu krt.alan, zn1ılı otomobil ve tanklar bO 
yQk bir lhtlp.m içinde geçiyor ve derin COf. 
!kunliık içinde, MltOn ova11 aUotJa inletiyor. 
au. 

Geçit reamlne hava.dan lttlrak eden tayya. 
relerimiz bllUln ovanın Uzerlnde UÇUf!ar yap 
tııar. 

BDh•P& Amerlkadaıı yeni aldı#nnız tek 
ll&bhlı bombardıman tayyareleri, gayet al. 
~tan uçarak çok alkııtandırlar. 

Sabiha Gôkçen uçuyor 
Kahraman kadm tayyarec1m1%, AtatOrk 

km Sabiha Gökçen de tayyareatyle bu geçit 
remılne lfUrak etmtı ve bir çok uÇUfl&r yap 

Dllfbr. Alc;aktan gec;:tlğl zaman kendisini ta. 
nıyan halk, bUyük bir coıkunluk 1c;:indc 
TQrk g~klerlnin kahraman kızmı alkışlamış 
ve "yap.,, diye bağırmııtır. 

Üç saatlik şehamet destanı 
Tam t1ç aat .Uren bu beliğ §ehamet detı. 

tam saat 17 de gUneı tııova ıtrtlarmda ba. 
tarken nihayet buldu. 

Ziyafet 
Alqam orduya bQyilk bir ziyafet verlldL 

Kahraman ukerlerlmls bu zJyatette,muvatıa 
klyeUe baprdıklan manevralardan ııonra 
bCly11k bir aevtnc ve neoe içinde eğlenınlfler 
ve çok hOf vakit geçtrmltlerdJr. 

Mareşal ayrılıyor 
Geçlt reamlnl muteaklp manevralan ba.. 

tmdan 90nun& kadar takip eden marepl 
Fevzi Çakmak ekııpreııle Ankaraya hareket 
etU .. 
Yunan ataşemilterinin söz'eri 

Geçit nmıtnden sonra, merasimde hazır 
buluııan doat Yunan atll§emOlterl ZilmbulA.kl 
ne gQrllftllm. 

Yunan atqemnıtert ıu beyanatta bulun. 
du: 

- Bu1Unkll geçit reıımlnde görUlen man. 
zara ilp&t etmlfUr ki TUrk orduııu munta. 
zam, mazbut ve yUkııek bir taltm ve terbi. 
ye De yeUıtırtımıı, modem ıılllh ,.e \'8.Sıta. 

la.rla en iyi bir ıekllde techlz edilmlıtır. 
Bir a.ııker gözllne çarpan hususiyet de yük 

sek kumanda heyetinin orduyu yetfft1rmek 
ve idare etmek bUSUIUDdakl kuvvetidir. 

Geçit ream1 emumda g6rülen ztndegl ve 
kuvvet icap etUtt zaman TUrk orduırunun 

bQyUk vulfulnl tamamen ve mükemmel bir 
tekflde ffa edecett kanaaUnl vermlftlr. 

KUttetlk ve doet blr.devleUn mümesalll 
lllatoe, kendi hesabıma, g~rUdQlilm manza
radan bOytlk b!r fttthar ve gul'Ur duydum. 
ÇUnkQ TQrk ordU8UDun harlkullde ve yük. 
aelr. tarakkflerlne p.blt oımuo bulunuyorum. 

Alkerl bakımdan da TOrk .. Yunan do9t. 
tutunun, blr Yunan zabiti bulunmak 11fatlle 
~k JruvveW ve denmlı olacatmı glSrdUtll
mQ 18yllyeblllrtm. 

tcabmda Ski ordunun cephelerde kardeı 

gtbl hareket edeceklerinden f1lphem yok. 

lta·lya uzlaşma 
yoluna girecek mi? 

(Bq tarafı 1 incid6) J 
.mezae lngUtere için çok vahim kaygular bq 
gösterecektir. 1nglltere ve Fransa kall bir 
muvııftaklyetalzll#ln &ıUne g'eçmek iaUyor. 
lar; bunun içindir kl, lspaııya meaelemnln 
komiteye hava'ıealnl kabul etml§lerdlr. Bu 
Fransa ile lngllterenin yenl vakit kazanma. 
':manevralarına mUsaade edecekleri demek• 
değildir. Eğer komite işleri yUrUtmezae çok 
\'ahim bir vazlyeU derplf etmek icap eder. 
BugUnkU vazıyet alenen mUd&hale ve mtı. 
<iahalelerln alenen lhIA.11 kelimeleriyle tav. 
al! edlleblllr . ., 

' ''Bir fırtına ve meydan okuma devresi ya.. 
ııyoruz. Öyle bir devre ki. mevcut beynetmL 
lel endl§elerln çokluğu dolayıslle her h&Dgt 
bir mlntakada olursa olsun kanunsuz hare. 
kellere mlleulr bir tarsdA karp gellnemlye. 
ceğt açıkça IUraf ohmuyor. Bu çok tehlikeli 
bir gHrllltllr. Sonunda hiçbir memleket fay. 
da. temin etmez. 

'BugUnkU karga,alıkta, Avrupa ve uzak 
prkta cereyaıı eden !ecayl içinde, btlt.11n 
gayreUerlmlzl lmkA.nsızlıklann peıtnde kot 
mryarak ve en ziyade icUnap ettiğimiz ne. 
ticeye meydan vermlyerek yapılabilecek teY 
tl.zerlnde teksU etmeliyiz ... 

ltalyaya son fırsat 
Pans 13 (A,A,) - EkııelSiyor gazete.il 

.J&ZJYOr: ''Eğer Romada Fransa ve İngiltere 
hariciye nezaretlerinin sllkQtu ve soğuk kan. 
lılığ'I zaaf ve inhina arazı olarak tefsir edl. 
Iecek olursa aldanılmıı olur. Fransa ile tn_ 
glltere. cebir ve tazyike bUtUn uzl:l§ma lh.. 
tlmallerl tükendikten sonra mQracaat etme. 
ğe karar verml§lerdJr. 

Ecneb! kuvvetleri taratmdan tııpanyad& 
işgal edilmiş olan aevkulceytı mevkilerle ha. 
va ve dentz UssU!harekelerlnln tahliyesi me. 
selesi, Franııa ve İngiltere ic;:ln Valanatya ve 
Salamankada hlzmçt etmekte bulunan gönUI 
llllerin az çok ıert ve tam bir ııurette geri 
çağrılmasından bQsbiltUn' bll§ka bir ehemmi. 
yeU haizdir. Bu ııebebten dola.yı Franaa ve 
!ngfltere hUkOmeUerl, hayaU menfaaUerinln 
mevzuuba.hs olduıru bir mU.zakerenln uzayıp 
gitmesine mUsaade etmemeğe kat'fyyen ka... 
rar vermııterdJr. 

Ademi mndaha1e komitesi 
içtimaı ' 

Loııdra 15 (A,A,) - Ademi mlldahale ko. 
mıt.t, )'&nD (bugtln) aat 10,30 (Londra 
1&&ti) da toplanmafa davet edllmf.fttr. 

Alman sefiri 
Berna ıs (A.A,) \'on P.lbbentrop, tayyare 

ile Uer:tndr.n Londraya ha.rel<et etmlfUr. 
Setir bug11n taU ademi mQdahale komtteatı:. 
dlı AJmımynyı te~ ~ecektm 

Cebelllttarık 15 (A,A,) - Myter muha. 
blrl bildiriyor: · 

Kadikl ve Sevilladan gelen ııözUne lna. 
nılır eıhu, hemen hemen hergtln Kadik.se 
mWıim miktarda !t&lyan çıkanlmakta ol. 
dutunu tekit etmektedir. 

Resmt ftnlforrna ile ~diyorlar 
Lolldra 13 (A,A,) - DeyU Herald gazete. 

llnlD Cebe!Qttank muhablrlnln iyi bir mem
badan Gfrendl#lne g6re muııtazam İtalyan 
ordusunun Unltormasuu giymlf altı, yedi bin 
klflllk b!r kuvvet geçen hatta aonunda Ka. 
diae celml1Ur. Bu aııkerler derhal Sevllle 
11evkedllmlflerdlr. 

ltalyadan bermutat tekzip t 
Roma, 18 (A,A,) - Sallhlyettar mahfil

ler, 5.000 ltaJyan askerinin Kadlkıde kara. 
ya çıkarıldığı hakkmda ecnebi memleketler. 
de dolapn eaylalan tekz.lp etmektedirler. 
Bu haberin reçenlerde verilen buna benzer 
dlfer bir haber gtbl hiç bir eııaaa istinat et. 
medftl bildirilmektedir. 

Sovyellere göre 
BugUnkU poıta ile relen Sovyetıerln 

"Pravda., gazcteııf, "Tu., aja.narnm verdiği 
ıu iki haberi neıretmektedlr: 

1 - İtalyanın reıml askeri makamların. 
dan Öfrenllditfne göre, son zamanlarda ge
neral Fra.nko, İt&lyadan mUhlm miktarda si 
llh ve mllhlmmat alnuıtır. Bundan bqka 
Frankonwı emrine, •·c. 79., .ıatemtnde bir 
çok tayyare g&ıderllml§U ... 

2 - Eııpane a~dan ıerilen maıomata 
göre lkl bomb&rdmıan tayyare fll08U Ferra. 
re ve Bolonyadan hareket etmek üzeredir· 
Jer. Bunlardan b1rl tııpanyol uUertne, dlterl 
de, Japon tayyarelerlnl taıcvlye için. Çine 
gönderilmektedir. 

100 den fazla tayyarenin 
bombardımanı 

V&lenalya 15 (A,A,) - Milli müdafaa ne. 
zareti, hUkOmetçllerln yüzden fazla tayya. 
reılnln nba.hleyln Saragoue yakınmda Gar. 
raplnllloa tayyare meydanı üzerinde yapmıı 
oıduklan bir cevelln emumd& ullerln 30 
dan !azla tayyarealnln tahrip edllmlf olduğu 
nu bildirmektedir. 

Madrldi bombardıman 
Kadrlt 13 (A,A,) - Bu aab&h, Madrit tek 

rar bombardıman edllml1Ur. İki saat teh. 
rtn muhtelif mahallelerinde obUsler patlamıı 
tır. Telefat mlktarmm az olduğu aöylen. 
mektedlr. 

Asiler taarruza hazırlanıyorlar 
S&bıt. Jean .. De. Lus 15 (A,A,) - !yt 

bir membadan alman malQmata göre P'ran. 
ldlUer Aragorı cepheıılnde pek yakmda ta_ 

arr.:za geçecekJe:dir. 
Saracoue mmtakalc:ıda harp b&flanıaaı. 

Veni bir 
Lavrens 

Irak ve Maverayı 
ErdUnde çalışıyor 

Pik Paı 

Mefbur İn&iliz cuusu Uvrensin öl
düğUnü biliyorsunuz. Son gelen İngi
liz cuetelerinln haber cerdiğine göre, 
Arabiıtan ç811erinde yeni bir Livrens 
tilreıniıtir. İngiliz ordusun.da kolonel 
olan bu adam "Pik" ismini taşıyor. Ge
çenlerde, kumanda ettiği Maverayı Er
dün Arap alayiyle, Irak petrol borula
rını bozmağa çalıp.n bedevilere karıı 

harp etmiı ve büyük muvaffakıyetler 
gösterdiği için Maverayı Erdün Emiri 

tarafından "Paplık., rütbesiyle taltif e· 
dilmiıtir. 

Maverayı Erdünün yeni Lavrensi, 
mavi gözlil, elli yaşlanndadır. Arabis
tana ilk defa lavrensle giden "Pik pa
p.", geçen bir ıcne içinde birkaç defa 
hayatını tehlikeye koymuıtur. Bugün, 
Maverayı Eıdün emniyet umum müdü
rll ve arap kuvvetleri kumandanı, Ara· 
bistan çö!lerinC!e tanrıtıfr Mis Ma.k 
Ley'le evlenmit bulunuyor ve Lôndra
da balayını geçiriyor. 

Bir kamyon kazaSi 
İtfaiyeye ait 93 numaralı kamyon 

dlln Şehzadebaşmdan geçerken Edir. 
nekapıdan gelen 10 numaralı tramvay 
arabasının romorkuna. çarpmıştır. 

Kamyonun çamurlukları kınlın11, 
romorkun arka tarafın ezilmiştir. 

Çatısı ('Öken bl r ev 
Davutpaşada Değirmen sokağında 

Penbeye ait 21 numaralı evin dün ak. 
şam çatısı çökmüştür. Nüfusça zayi • 
at yoktur. 

Çatının son günlerde yağan yağ • 
nıurlardan çöktüğü anlaşılmıştır. 

Rlr deniz kazası 
Antalya anbarına ait Ali Osman 

kaptanın idaresindeki 50 tonluk mo -
tör dün, Üsküdar açıklarından geçer. 
ken içi eşya dolu 2519 numaralı ka • 
yığa çarpmış, batırmıştır. Kayıkçı 
Abdullah boğulmak üzereyken kurta 
rılmıştır. 

Ayvacıkta bir hAdlse 
Ayvacık, 13 (Hususi) - Nazım oğ4 

lu Şükrü ile Şevki oğlu Hilmi is. 
kambil ki.ğıdı oynarlarken araların.. 
da kavga çıkmış, Şükrü bıçakla HilM 
miyi birçok yerlerinden yaralamıştır. 
Hilmi Ezine hastanesine kaldırılmı1-
tır. 

Polonez kUyDne 
muhacir lskAn 

edilecek 
Hük\imet Polonez köyünün bulun -

1duğu çiftVk arazisini &atın alarak bura

ya muhacir iaklnına karar vermiıtir. 

Bu it üzerinde görüımek üzere dün 
vlayette bir toplantı yapılınıttır. 

nm bir 1&&t meııeleal oldutu temin edilmek. 
tedJr. 

Amerikalı tayyareci mllebbet 
hapse mahkum 

Salamanca, 16 <A.A.> - .Amerlk&lı tayya 
reel Dahlin ııerbeat bırakıldığı hakkmdakl 
haber tek&lp edilmektedir. Tayyareci mah. 
kOm oldutu müebbet haplı cezumı çeke. 
c:))<tfr. Bununla beraber, bundan sonra yapı. 
lacak bir Usera mübadelesinden lıtlfade eL 
meal de muhtemeldir. 

it/ aiye mektebi 
mezunları 

ltt&lye mektebinde ilk tahsil devresinin 
nihayete ermesi milnuebeWe dUn bu devre. 
nln mezunlarına diploma tevzii meraaiml 
yapılmııtır. 

Vali ve belediye reisi belediye reli mu. 
avlnleri, belediye erkA.nı, ıehlr mecllli aza. 
!arı ve bir çok davetlller hazır bulunmuı. 

tur. 
Merasime itfaiye bandoaunun çaldığ'I iL 

Uklll m&r§ı Ue bll§tanmııtır. Sonra vali 
eeklzf A.mlr kursundan ve on lklll efrat kur. 
aundaıı mezun olanlara dlplomalannı vere. 
rek bir nutuk söylemlı ı;e ezcümle §Öyle de. 
Jnl§tır: 

- BugUnkU duruma gi5Te !ıtanbul itfa. 
fyeal takat ve değer itibarile komşu memle. 
ketlerin ittalyeslle mukayesenin Usttınde bu 
lunmaktadır. tatanbul lfehirllsi ltfalyes\le bL 
hakkın iftihar edebilir. 

1ıtanbul beledlyesinJn itfaiye lolerl voıun. 
dakl ııonsuz mesaisi hUknmet merkezinin de 
dikkatinden kaçmamrş, blltUn memleket iL 
!alyeslnin tanziminde bizi örnek tutmuş ve 
yenı mevzuatı meydaııa ıetırmek hususunda. 
bizim yardımımızdan fayda görmUştUr. 

Vali ııözlerlnl şöyle blUrmlştlr: 
"-Gene bu mUsanebetle Bizi yetııtıren bu 

yuvaya §ahsen sarsılmaz bir vefa ve bağlı. 
hkla ballanmak ahllki vui!enlz ve hem de 
menfaatiniz icabı olduğunu söylemek iste. 
rlm. 

Bilhassa erlerin geçim durumundaıı ban 
mertebe zorluklar içinde olduğunu öğrendim.Bu 

yüzden fazla menfaat re.teren tarata bir 
meyil ve yüz çevirme aJlmetlerl beliriyor. 
Fakat bu muvakkat menfaatlerin ııonradan 

plfmaıılık gibl tecelll edebllecelfnl glSzönUn. 
den uzak tutma.malıdır. 

tıte size bUtUn bu muhterem mllatlrler 
huzurunda vaadedlyorum ki pek yakında 

fsUkballnlzt en mUl&lt prtlar &Jtmda temin 
edecek tedbirleri almakta btlyUk zevkle ça. 
lııacağ'Im ... 

Mezunlar 
nk devrenin mezunlan ,unlardır: 
Grup A.mlr muavini Tank, - MUbin. Rıza, 

grup lmlrt Cevdet, Haydar, fOför Nuaret, 
lam&ll, onbqı Bahaeddin, 8'Jlbaddln, Faik, 
KA.mll, Şeref ve uatabqı muavtııl Klzmı •• 
H&§lm, Kuzatfer, All, Rıfat. 

Filistin 
hadiseleri 

1 Kudüı, 16~A.A.} - nkit- ıui .. 
kaıtler netıc:eainde .J\Wcltiiiet makamatı, 
örfi idareyi gayri mµayyen bir tarihe 
kadar uzatmaia karar vernıi§lerdir. 

Dün akpm ıaat 18de1thrin ıobklan, 
kahveler ve umumi mahaller boıtu. Yol 
tarda ve 10kaklarda devriyeler dolat
maktaydı. 

Tren ıuikaslinin tafsilltı 
Kudüı, lS(A.A.)- Reuıülayn demir 

yolu ıuikaıdi hakkında yeni malumat 
ahnmııtır. Tedhiıciler, rayların vidala
rını sökerek hattın üzerine bir bomba 
koyınutlardtr. Tren yoldan çıkmrıtır. 
Lokomotifle tender rayların üzerine 
devrilmiılerdir. 

Varonlara ateı edilmittir. Silahlı Uç 
kiti, bir YoJ.:u arabaama girmefe tqeb
bUı etmiı iıe de trende bulunan bir po
liı memuru bunlardan ikiıini rovelverle 
öldünnüıtUr. 1.tçilncilıü kaçmııtır. 

ı TevkiOer 
Kudüa ıs (A.A.)- Memleketin muh 

telif yerlerinde bu sabah bir çok tevki
f at icra edilmiıtir. Tevkif edilen efbas, 
Akki üsera kararglluna nakledilmiıtir. 

İngiliz makamları, Filistinin ıimal 
hududunu kapatmrılardır. 

Londradan verilen emir 
Londra, ıs (A.A.) - Müstemleklt 

nazırının Beytülahamda iki İngiliz po
liı memurunun ölümiyle neticelenmiı o
lan hldiıe dolay11iyle Kudüıte gecele
yin ıtıklann ıöndürülmeıi ve sokağa 

çıkılmaması emrini vermiı olduğu bil
dirilmektedir. 

Milftft kaçtı mı ? 
Kudüı, ıs (A.A.) - Sabahtanberi 

burada dolapn pyiahra göre Filiıtin 
Müftiıi kıyafetini değiıtirerek Suriye
ye kaçmrya muvaffak olmuıtur. 

Şimdiye kadar teabit edilen bir ıey 
vana o da, müftinin C'Uma namazında 

bulunmadığı ailesinin b!rkaç gün evvel 
Filiıtinden aynldığı ve müftinin de iki 
gihıdilr hiç bir tarafta g8rülmediğidir. 

Mnrtn Suriyede 
Kudüs, 16 (A.A.) - Röyter ajan

sının muhabiri bildiriyor: 

Filiıstinden kaçan Kudüı müftisi Su 
riyeye gelmiıtir. Bu sabah saat 3 de çı
kan bir yangın neticesinde gümrük bi
naır, telsiz telgraf salonu, diğer bazı 

binalar ve Lida tayyare meydanı yan
mrıtrr. 

Yunan 
kilinin 
tır. Misafirler bundan sonra 

terle otele gideceklerdir. .-1tt 

Saat 11,20 de Yunan Baıve~ 
nında Yunan sefiri olduğu halele 
ı.:iye vekilini, 11,40 da Genel 
baıkanr, 12 de Baıvekil vekilim 
edecektir. 
Öğleden sonra ziyaret edilenler 
safire iadei ziyarette bulunaca 

Saat 20,30 da Baıvekil vekili 
fikaıı Ankarapalaıta misafirler 
bir ziyafet vereceklerdir. 

22,90 da kabul resmi takip ed 
Çarpmbıı günü misafirler 

zeceklerdir. O gün 12,30 da 
Vekilf bir ziyafet verecektir. 
Yunan sefiri Refael bir akp.m 
verecektir. Bunu aefarethanecfe 
bul reıml takip edecektir. Per 
nil Maretal 1,30 da Anadolu 
bir ziyafet verecektir. 

1 7 de Dırhiliye vekili ve 
nel sekreteri Şükrü Kaya 
kötlriinde bir ziyafet vert'.:ektit• 

19,20 de misafirler huıuıi 
tanbula hareket edeceklerdir. 
Jer ayrılırken de reıml ıurette 
leceklerdir. 

• Dış sıyasa 
Garip bir bAdf se 

(Btıf tarafı! 
her hakikati inkar ec!ebilece 
dahi korkulabilir. 

Balkan harbinin yirmi 
dönümünde Pravda, faşizmin 
Balkanları sarını§ bulundu~ 
iddia etmektedir. Ya bu faş 
olduğunu biz bilmiyoruz, yall 
kova dilnyayı f qist görilyor. 

Fikirler ve &istemler biltilli 
mik manalarını kaybettiler. 
mUnlzmin nerede başlayıp n 

\ 

tiğini, bu f qizmin nereyi ka 
reyi kavnyamadığmı ve 
niri ne oldufUı'1u, otoriterli1t1& 
ratlığın telif eatıeliilip edile 
ni kestirmeye imkln kalmadı. 

Binaenaleyh biz işi rejim 
dan değil, zaman zaman iddia., 
.zedilen "istila sistemleri" 
dan ele alıyoruz. Ve Mosk
Balkanların, Almanya ta 
İtalya mUzalıeretile, zapt 
sanmadığımızı yüksek sesle 
ruz. 

Bugünkü Moskova bizi .oa~n 
Jetleri arasında saymıyor. 
den? 

Arazimizin yüzde doksanı 
mış da ... 

Uzun coğrafi münakaşa 

sütun müsait değildir. Yalnd 
söyliyelim ki, Balkanlarda 
kanlı devlet biziz. En çok d 
le, en mllhipı Balkan topr 
dedir. Ve bu ciheti Pra.vd& 
den b34ka inkar eden görül 

• • • 
Pravda'nın yirmi beşinci yı 

milnasebetile Balkan muh 
hatırlatmasını Balkanlard 
ve medeni havaya uygun b 
Bu, Balkanlann bugünkü si 

sadi ve killtUrel şartları ~ 
lllnç bir harekettir. Balkan 
arasındaki bUyUk dostluğun 

manuını anlamamaya çalış 
kanlan hlll barut fıçısı gibi 
bu Balkanlarda bir daha eski 
rin canlanacağını sanmak da 
lUnçtUr. 

Tiyatro akadelll 
kabul edileni 

Ankara Tiyatro Akademisi i 
0

çenlcrde Fran~ız Tiyatrosunda 
müsabakanın nctic:es:i bik'lriltııi 
na nazaran müsabakaya gfr~J) 1 
ten ac:ak 3 Unün kazandığı a 
tır. Bunlann ikisi kız biri r.rk~d 
Müsabakayı kazananlardan bl 

Ankaraya gidecektir. 



• ulkaııtlere kurban giden m~bur phslyetter den baıılan: Üstcldlrr (ııolda.n ııra. Uc) A. 
nıstun-n lmparııtoriÇt-ı>I Elh:abf'>t, Amerika rrlslcumhuru Garllt'ld, ;.Amerika cumhurrel. 
l'İ Llnicoln, tran ~hı .Sasl't'ddln, Sırp kralı Aleksandr, İtalya kralı birinci Bum~rt. 
Alttal<lltr: (110ldan) Rus ç:ın ikinci Alek!181\dr, Amerika cumhurreul l\lak Klnley, Fran
,.,7 relııkumhunı Karno, Sırp kraliçesi Draıa. rorteklz kralı Don Karlos, Portekiz vellahdl 

istatistik yapmışlar: Bir insanın 
yıl içinde konuştuQu sözler, her 

üç yüz sayfa olmak üzere 
66 kitap doldururmuş ı 

bfr 
biri 

lnsan oğlunun bir günlük hayalının 
nasıl geçirildiğini tetkik etsek, kah. 
valtı için ancak birkaç dakika ayrıl. 
mış olduğunu, yarım saatin okumak. 
la geçtiğini, birkaç dakika konuşul -
duğunu ve yedi sekiz saatin uyku i. 
le öldürüldüğünü görürüz. 

Fakat, bütün bir ömür uzunluğun. 
da, bu muhtelif zamanlar hayretlere 
değer yekunlar tutmaktadcr. 

İsviçreli alimler, uzun uzadıya ça. 
lışarak normal şartlar içinde bulu -
nan bir adamın hayatının nasıl geç. 
tiğine dair çok enteresan bir takım 
istatistikler yapmışlardır. 

Bunlar, hesaplarını yetmi5 yaşına 

kadar yaşıyan bir adama gere yap -
m.ışlar ve ı;ıu neticelere varmışlardır: 

Uyumak 23 sene. 
Yıkanmak 1,5 sene. 
Yemek 6 sene. 
Tahsil (mektep ve üniwrslte) 3 se. 

ne. 
Hastalık 2 sene. 
t~ ve eğlence 20 sene. 
Bundan sonra, en meraka şayan 

kısım gelmektedir ki, bu da bir ada. 
mm bayatı müddetinde ne kadar ko. 
nuştuğudur. Anlaşıldığını göre sessiz 
tabiatlı bir adam hayatmm 13 yılını 
konuşmakla geçirmektedir. 

Bir adamın gündelik konuşması va. 
sati 18.000 sözdür; bu da. 5-4 sayfalık 
bir kitabı doldurur. Hesaplarımızda 
bir adım daha ileriye giderek diyebL 
liriz ki, bir insanın bir aene zarfında 
konuştuğu sözler, her birisi 300 say. 
falık olmak üzere 66 kitap doldurur. 
Demek ki yetmiş Jı&şm ir a am 
bütün hayatı mi.ı~detince konuştuıu 
sözlerle beheri 300 sayfalık 4620 ki -
tap doldurur. 

Bu adamııı kinı olduğunu. mcrıı.k cdL 
ııorsamz yazıyı okuyunuz 

Benito Musolini olduğuna il'!anmazsı. 
nız, değil mi? 

Musolini de Hitler gibi umumi 
harpte bir askerdi. Fakat o çavuşlu -
ğa kadar yükseldi. (Halbuki Hitler 
onbaşılıktan yukarı çıkamamıştı.) 

1917 de İtalyan i~ yanlanmıştı. 
Kral Emanuel onu ziyaret etmiı;ı ve 
''büyük bir adam'' olacağını söylemiş. 

ti. Kralın kehaneti çok uv.ı.n sürme -
den doğru çıktı. Beş sene ~onra. Mu
solininin kara gömleklileri !talya hü. 
kfunetini ellerine aldılar. 

bir bomba da, arka tarafı allak b'Q.llak etti. 
Bu §&§kınlık arasında, Çarın arabası biran 
için muhafızsız kaldı. Fakat bu an, bir nlh. 

llstln arabaya doğru atılarak kendlslle be. 
raber Aleksandrı da uçurmasına k!fi geldi. 

Son Rus Çan lklncl Nlltolanm, 1917 de 
Boloevlk lhtllhll esnıuımda, karım ve çocuk. 
larllo beraber bir odada tabancayla katıcdil. 
dlğl malı'.ımdur. 

Avusturya vcllahdlyle zevcutnln kauı se
beb ittihaz edilerek 't!a§layan harbi umumi. 
den, evvelki son suikast 1914 de, Yunanistan 
kralı birinci Jorja karşı yapıldı. NlhllsUer 
den farkı olmıyan, 'Makedonyalı Bulgnr ko. 
mltacı, kralı Se!A.nlktc tabancnyla vurduktan 
sonra, kendisini de yükııck bir duvardan ye. 
re attı ..,.e 6ldU. 

Umumi harpten sonra 

Umumi harp, bazı memleketlerdeki mllste 
bit idareleri orta.dan Jcatdırdı ve bir çokları. 
na, kendi mukadderatlarını tayin etmek im. 
kAnmı verdi. Diğer taraftan, anarglstıer de 
bir mUddet istirahat ihtiyacını hissedince, 

bUyük sulkaatlerln aruı kesildi. Bu ınrada, 
yani 1919 da, ancak, ruganlstan Emlrf Ab. 

dUrrahmanm ö!Umlle neticelenen suika.ııte şa. 
hlt oluyoruz. Bu suikastın ba§lrca mürettibi 

olan casus ııustafa Saglr, blr müddet sonra, 
gizli ve alçakta bir maksatla Anka.raya gel. 
dlğl sırada yakalanarak idam edildi. 

Mevzuumuzun te§kll eden sulkastler, bun. 
dan sonra tamamlle k~sllınl;, gibiyken, sı. 

rayla Uç senede yapılan Uç sulkaat, her ta.. 
rafta bUyUk bir lnfl:ıl uyandırdı. Bu clnıı
yetler pek y&kın bir maziye malik olmakla 
beraber, kısaca hatırlatalım: 

1932 de, Frarunz reisicumhuru Dumer, ki. 
tap ııerglalnl gezmeğe geldiği bir sırada, 

Gorgulot adında, deli bir Rusun taarruzuna 
utnyaTak tabancayla öldUrU!dU. -1933 de, l!le\'gillsl tarafmdan tahrik edilen 
Klbll .sarayı bahçıvanının oğlu, Efgan kralı 
Nadir Şahı katıetU. 

Ve nihayet 1934 de,Fransaya seyahat etmek 
te olan Yugoslav kralı birinci Alekııandr Mar 
Bilya caddelerinden g~crken, blr uatqi ara. 

baamm baaamafma atııyarak gerek ona, 
gerekse, yanında bulunan Fransa hariciye 

nazırı Bartuya alet etti. Her ikisini de öl. 
dUrdU. Kendisi de halk tarafından llnı; celil. 
dl. 
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Kuruçeşm_e kömür 
tozundan kurtuluyor 

Bütün depo]arın tertibat alma
sına mahkeme karar verdi 

Kuruwt:şmecle evlen bulunan Salih 
ısminde bir zat. sahilde bulunan kö • 
mür ;:lepolarındın sıkan tozların ecri· 
deki evlerde oturnoların z;ıhhatlerini 

bozduğunu, bu yüzden hiibir z<ıma.n 
pencere açılamadığtn\, evlere ki.<acı bu 

• ıaınadığını söy'l,:ye:ek depo sahipleri a
ley.hine dö : &ene evvel dava a;rruıtı. 

Bundan baıka Kuru~etrnede e-vl~ri o· 
lan .diğr l>azı zevat U ıynj ıekfük de· 
polar aleyhine dava açmıılardı. Muh -
telif ufhalar gÖfteren bu duılar luık -
kında dördUncii hukuk mahkemednde 
dün karar veıflmistir. 

Kararı. göre, köınUr depoları &ahip • 

lcri evlere ve C§yal<ıra verilen z.ararla· 
rın tazminine mahkum edi!m:~lerdir. 

Bundan ba~a., her depo, köm;iı yı~ 

ğ.nlar;nın üst sathından itibar.en yuka
rıya <doğru be~ metre yüksekliğinde 

bir duvar ve duvar:arJJl ilı:errne do= da
hile doğru ikiJer metre uzunluğunda, 

markiı: in,a edeccklcr~ir. 
Bı.ı in§l,at ehlivuk1,;f tarf aından veri

len rapora göre her bir depo tarafın ~ 
ıdan 5000 lira Mrfiyle vücudll cctırile
cektir. 

Aynca vapurlardan deJ>9)'a kömUr 
yükletilir ve boıaltılırken etrafa kö 
mür tozu eaçıl'™'ması ve havallnma -
masr için kömürler ıslatıla.caktır. 

Seyit Rıza 
ve arkadaşlarının 

muhakemesi 
Diri mOttle•oa aşiret reislerinin hepsi 

lal&Ar ediyorlar 
Elir.1.1. 16 <HuU.S) _. Tun~i ut. , 

lcrial.n lburi-da dtbs dl MY.&Jrl •n du. 
ruşrruuvı tevklJUt .. 1"1 dJJJk&t pJ. 
muıtur, OUJı ~ .,,,.'UIWl"m ..,_~ 
lularnu &yjd ll.lr.anm durtHtmaaı ya
pıldığı celsede dinlenmiyen ve uya. 
nm ba~hı.f!gıcını f.eJ"tip ~n bMiise
leri haurlıyanlar tef}kil ediyor(lıı. 

Bu meyanda Demenan aşireti reisi 
Y~ufaah aşireti ~i::d. His1<> Scydi~ 
Haydar an aşireti reisi K~er jle a ve. 
neşj, !ı{ut kfu>rüsünü yakwak ~.)'f.11 

hareketine baılıyan ~menanlJ Ah • 
meç], Hiiseyin, Süleypıan ~bi A.dam • 
ı~,. var91. 

Evvela <)inlenen Yusufa~ı 1"
mer ,w.rıılan suallere ki.milen tevil 
yoJiyJe ce\·ap ~eriyorpu. Suçlu jsya. 
nm ~ıkmarundan evvel ya,J>ılım top. 
lanVLaıda bulunmadıfını, 1ıilkfuncte 
kar.ıu .geJmecljğini söyledikten ıronra 
Scyld Rizayı mU<Ja!aaya geserek: 

" - O bize hUkfımetc karşı durmi 
yalım demişti.'' 

Dedi. 

Kureyşan aşireti reisi ;mıuıa Saşdıı. 
yegane mUsbet lif söyHy.en oldı.ı.Hi•
sa, &yjd Wıa il~ ilk görüımeşi.ni .S.i/l 
nahiyesine .nasıl Jittlji.ni, ~ı.rga.ola. 
rın ka.Qµı el~ileriy)e p.g,J btılıW#ğl.ı
nu neler ~OıJ.Uitukle.rıru itirü etti. Bu 
itir~)n diğer ~çlM_ların .h~ ıit.. 
mediği görülüyQJ:du. 

ŞuçJulaz'.ın bu 'Ik if a.deJeri dinl@
diJcten şçnra r.eis rnUddej'U.Qlumiden 
mjJt_aleıı..şJru sor:du. MUdğeiJ.lll}u:ıni is. 

yamru~ bir P,ulise.sınr fıq>tıkt~ son,. 
ra 11u~lı,ıların TUr~ ~ kanun1JJ1uıı 
J49, 2Şt) 'Ye 4.97 nci J'l'la.ddelerine ~v .. 
fikaıı tccziye~Uıi t,eı~. 

n<fflct~E 
IJğnei celEe<Se J"eislerin muvMelt~ .. 

leri ")'apJJdıktJ.Jı "911.._ ~c~rı 
IJ>a§ı Seyit Rızaya komitecilerle temt.'S 
edip etmediği sorul~u. Seyit Rıza te. 
mas etme.diğini söyl~i. SQnra )5om.jte. 
ci ~nilen ermenileı-in t9;1>al Tiıruır 
d~v1in,Q..mberi oralnrda oturdu~nu 
ilave ~tti. Seyit RıT..a K~Jsiri hadise • 
siy}.e de bir alfL,1casJ .olma4ığıru jJiy~ 

HABER - :4lifa~m=:=:po;;:;:=sta:::::sı=~=========== ====---~==6=1L~K-==TEŞ=R=-=1N~=ı:-=19-=-3==-'ı ::e"'~ 

Diln g~~en Japonların silAhlat 
Yunanlı 

00.~~1~~!~0~!1~e~ıek· .;ok berbatmış! 
taşlar 'J'ür;< arkadaşları Amerika iktısadi boykota ftS 
tarafından karşıianddar J 

Dost ve müttefik Yunanistanın bat- hazır oldugv unu bildirdi 
vekili General Mctakaarun Ankarayı 

ı:yareti c::r.asıncla Yunan efkan umumi- Şa.ııghay, 16 (A. A.) - Central relcli ıtupçu ateşine kabiliyetıeri 
yes:ni t~nv:r vazifesini alan do&t millet Newa ajaruunm bildirdiğine gıijre, Ku. 6ıkla.r:IJ'J s.ôylenıijlerdir. dı 

gazete . i e!ı';:rinden bir kısmı dün Ro· el - Kuatı tahliye etmiş olan :lııaiyaıı Sovy:et Rusyadan Çine yar 
manya vapuriyle şehrim'ze gelmşitir. eyaletindeki Çin kıtaatı Saratsi ve Bugün gelen Sovyet "Prnvda'' 

Müttefik millet ca.ıetecileri havanın Paoteu ıüzerine yilrtimektcdir~r. t~si ıfU haberj ıv~rmektedir: ~ 
ıon derece yağmurlu ve berbat olma&ma Diğer cihetten Cha.bar - Oh.ansi bu. 80 vatanperver genç k&dJn, 1'i 
rağmen, rıhtımda epey ka1ab_ahk bir dudundaki Pinghs~ua.n pçidinhı te:ı Uzak ~ka hareket et.mi 
cazetcci kafilesi tarafınıdan kar§ılanmıı Çinliler tarafından istirdad edildiği Bunlar meyanında pedagog, hast• 
tardır. teyid edilmektedir. kıcı , doktor ._~ ~nire ·ar.du-. 

Bu arkadaalar v .. matbua ~ umum mU· lrl1bat ketildi Çimle yarım mi1yon :Jap0~ 
clürlügü 11ı.mına kendHerini k•rıılay•n Kanton, 16 (A.. A., -X.ulun .. Can. aslcerl var 
muharrir Ne~t Ha1il, Ronwıya vapuru ton • Hon.gkong .demlrr9hmun '•pon TiyençioJ 16 (A. A.) _ PeldD 'I 
ıamariında gelmed:ii için. ;afmur al· 1ı.r tıu~daıı boJDbaııdımu d.ilm.esi '\wu §ime,pdifer hattıpda ;Jerliyeo e 
tıocla tun iki t>u~uk aaat b4-.klemitln-di. üı.erine bu ~birler araıında ırttbat ile pon kıt'alan Pekinin 400 lcilQ~ 
Jfattl Baaın kurumu ıenel kltibi Sffiaı ailmiıtir. cenubu gerbhılnde kain içi~~~ 
~acıp bu yüzden ra.hataıılırunıı ve ıv· Ookuı:'ar konfvra~-. Şuntehfµ me:vzilerine ~adar ge~ 
ıdete met:bur 1ctlmıftı. Geini rıhtıma Vlfin~. 16 (A. A.') - 14Ar.tdiL lenhr. B\1 suretle Çjnip şimal IA)'J 
~anaıınca Netat H.lltl, ıaı:c!tecikr ve diğine göre J,3rliktekle toplaa.a.c.P o - sindeki Japon hatlarının uzıııı..,. 
gazete fotoğraf~ılırı geminin •alonun- lan dokuz devlet konf er,&ıuHndaki A.. 200,QPP )dlPJllclr.c tnurabbaı JP". 
da toplıı bir b.a)de .hulı.man .dost gaıete· merikan siyar.eti 1932 de Japonlu ğinde 00§ eya'eti ihtiva etmek 
ci.le.rni yanına ıhmi!ler ve Neıet Halil Mançuriyi \işgal ettikleri zaman itim. 1.t).O.O:J kilometre k,adardır. Bu 
Uci tarafı biribirinc tanı§tırnuş ve ken • sonun takib ettiği siyasetin ayni ola. de 300.000 Japon askeri cutııt1 
dilerini matbuat umum müdürlüğü na· caktv. t:ı.hmin edilwcktedir. 
1tıına -!lamlamıştır. Bundan sonra fo • d 1 tl . Ş"na0hay \'e Mı>n,.ukoda'·i J• J Yani Amerika, bütün eve eym ve "' - '$ " ~ 
~oğraflar çel-ilmiş ve hazırlanan otomo bilha..ua İngilt#enin iştirak etmesi kuvvetleri de dahil olmak üzere 
l:>il~rle misaI.irler, ,devlet namına miu- tH• ,J'an00 ı. .... •aıarmın mevcudu' . ., 
ı · şartile ikU&adl l>9ykptaj da cia]tjl pl ... ...... .,..,,. M" t• ,. 
,ir edildikleri ~era~lae oteline ııt • ..... cıunnu b",""aktaArr. Bu Jl\ 111~ mak üzere alınan bütün tedbir!ere if. ~'f"'.rv·· ~·f " bw 
ınişlerdir. aimdiye kadar denizi aı;an en · N ijrak edecektir. s 

Orada arkadaşımız Nizaıııettlc1;n ~ - k Jf.fOll kUYVP-tidir. 
:ıif kendilerine İstanbul Bıcın Kun:mıı J4pony1nm heth Jl.ııre eti ''1 
J3a~kanı Giresun aaylavı Hakkı Tarrfın Tokyo, l~ ( A. A.) - Ecnebi gaze. G u·. n de 2 5 bJ•• 
JelAAı:ıarlru bildirmiş ve Atinayı tionan- teleri tarafından Jawnyruıın Dokuz 

maile pii!ikte ı:.=y.aret etmiş olan Türk DeVlet '.konfeıu11 lolıı4e UU. ~ .. ton ekme" 
~at:d.ecilerinJn., Atina suetccikrinden keti .ne 9Ja.~g. datr ~ -.ı.a1e 
ıdClıklan lintibalan muhafaza et~kte ol cevab Vettll ~· --ltıl •mma Sovyel Rusya ,J 
duklarını söylemiştir. sös JÖ;ylemeye ıN.J.Wyett.lr bir Mt, I•.. 1 d f jP' 

Dost gazetecil~r namına Atina Basın pop~Wı.0JMtipi1'.'l'llD1Stııfd.avJt.MfN. ŞebirJer p e yen 
Kı.ırµQ).11 h..at..aru Nikola Zarifi, İstan • !11>37 aeııulude, SovyeUer iblrlıl"~ 

~ mıı olddtmu "e 11.jt9JJ)'PJD bu t.ıe.b. t.antıııda. mevcut .ekmek t~ ~ 
pql Baım KurıUmı.ı Başlr..f1lı tarafından dakl hl#J ~k.et.l#Ja dt.va vıdı~ 215,100 ton ekmek çık&nn&ktadır. ~ ff 
gösterilen bu dikkat ve neukct~ ı~rek dan IOftra tun-UR M•ftfial ~>11 .. tülrlerdekf ekmek t.uhltkinin yiıı4' 
ken~.:. namına ve gerek arkadaıJarı na- mi§Ur. Mı fabrikalar kapatmaktadır. . ~ 
mına te~kki.irle mu~abele etmİ§tir. Halbuki, !928 de ekmek<fmall "'~ 

Bu za.t, 1•P91Yll1Ul •vdl IQkt t aıtl"~,ı • • • ıtılallı ele almdığı zaman, ekmek " ~ 
Di.in gelen dost millet ıazctecileri etmeai ~mkkm.m ~ ~ı, nm tııtthsaıt, gttnde ancak ıs bln ton~ 

Minlardrr: yalnız ;Jutrutya ~ıada ~ idi. lkl bCf yıllrk 1>lln devresi ~ıı. ~ttf' 
;6~ '"'F"':-:: endüstriye 71SO mflyon ruble yatlf'P 

Nikola Zarifi ı(Atina gazeteciler pjr- tabi"' ,ı, .. ıı., .. 1ıA,... ............... Aı.. .. ıu- •av ...trt· 
!"n ~9U- ~' - ·-P!ffffff ~t! • fabrikaların &dedi &00 e çıkarılınl9""'...J 

liğf. ba§kanı ve Elcftron Vima ile Ati- rj m~DD o~ t'e bg ao1Jtıda 19~ ııe ~937 eeneıert arasmda. lbu"' 

na~a Nea milmessili). Jv.~.)'Al)'J tıt.mlo etmenin ~ terakki, 'be§ mislinden fazladır. __./ 

Sotriyas MaQtatos (Yunan ~tbuat ait ol~u Ulv~ ~~' 
n-ıüste).Jrlığı mümessili). lngilterenln pro~ıte>tlU 

Etnoı gaE.et.tain$!ttı Daskalak~. Se· Londra, 15 ( A. A.) _ Satlh.iyet~r 
Hnikteki Makedonya ve Atinadak.~ Pro· mahafildeJJ ~ildiriJdiğiııe cöre, tııc;.ı. 
;IY& gazeteleri namına 'Y ovanidis, Akro

tenin Tokyo sefiri Sir Craigie, sefa. polis nanuna ÇakıriQjs, Selfulikte çı)san 

Alman yada 
muhtaçlar 1 

lHııde 161 nlsbett0 Ha1paranlı MlreU reisi :Jıasta 
olqı.ığımda,ı, bir §eyden haberi bulun.. 
mad.Jğından, top}.ıınt)lara gitmediğin. 
den hahsetti. Demenan ~ir~ti reisi 
d~ ~ürm,.ijnü inkar y,oluna s~ptı. K<Şp 
rüyü yakanların Demenaıılı .olme.dıiı 

J'o• ~a 14.essolongitis. ırethanenin 3 otomobiUoe kar,ı Şaag. 
Bun(jan sonra muhtelif rei81er ken. Bu '-.rkfd.a§lar,a Vıira.dir.f. g.antesinjn lb..ay ciy;ı.rın.da yıı,pıl~ 'bl.arrw;u Ja , 

dilerine isyan için :nasıl birle§tiklerl htanbuldaki daimi mücmasili olan Na- pon hükumeti nezdinde prot.e..sto etme. 

~. 
buluyormuş . 

nı da söyledi. 

13: esr.arcı F ve 
eroinci 

Emniyet trşkUAtı 
tarafından yakalandı 

Emni1et mi1dürlüğü kJçakçılrk şu· 
besi memurları son birkaç gün içinde 
13 esrar ve eroinci yakalamışlardır. Sı· 
rasiyJe yu1yoruz: 

ı ,...,, Eyüpte lis~ik .f,ıprjln,s.ı ır.J.a

amdt lıWUtjJik :Yf.AAn »Jsan Ye aıka
clatı Muatafarun .esrar anttıkları, !hBl>M 
alınaut. ani .olarilk 1apılan ar.aıtırn)4• 
da dükkanın kapısı arkasında aaılı bu· 
lunan Mustafanın -paltosu cebind~ki e· 
lektrik fenerinin pil konı:ı.:ak yerinde 
10 ,gram, pe>•ke altında taşla arasında 
18 parça .esrar }>ul.ı..ınrouş.tı,.ır. J.3undan 
baJb Mustafamn ~vi,Qde y.1p1lan ara§~ır 
rna<la " ıiki wrı>;>a ii;iıWc pir ~iJ.o r:ırır 
d-.lıa bulwı2uıt~r. 

2 - Ye:ıi§d»r~ JW>~ ~ NepJoıo
sun n:oin uttı~l•n i'ıabf r ılımmt. çilr~ 
mü meşhut yaprlarak yakalanmı§lardır. 

3 _.Sabıkalı Jllircü YU&uf altı Hraya 
be§ gram eroin s~tarken tutulmU§tur. 

4 - Galatacja _;ümrük baJ müdürlü
ğü önünde Tevfik. '!Dilli 'Mustafa, Halil, 
Mehmet esrarlı cigara i~cı1crken tu
tulmuşlardır. 

5 - Sabıkalı thsaıun ı>.uıı.ıcular.daki 
dilklc.inında 9\İu il.c Pur11µmı ~rnin ~ckıi 
ği &Öl'Ulmiif, ytJtılimsııtt11. D.ü~ka"UJ j 
gidj y~rl.crlnıje mrJıJÇ pJkct trmn [bu-- l 
fonmuıtt:r. 

6 ~ T~.t1•ı•t.:ı Alt?!"',.ct ve fmuil t ... 
m!rıd~ fki ~1$! c:-o!n utı:1arkcn yakalan 1 
mı~lardır. 

hn~klpQa, .soruJa.n ~uallere biribirlerl,. µmda burada katılmıştır. ye memur edilmlşt,ir. 
n~ dü§ınan. .oldukları isin birleşme}erJ. J.ynl gemi ile Selarr.k polls müdürü Sir Crajgi.e, Sif X4#l~ull • ff,q.ges. 

Sovyet gaı.c.t~şJ "J?rf.vdn,, yazıyo~,P 
•'Kıtlik ynrdım., adı altında ysP JI 

t<>p'4P~~ gtr~lt Hltler, g~ck.ı\e .GIJ~r)ıfl 
n.J,ltı.ık 1nıt e~ere~, hf!.!ktan "fc(lol'ı 

ne jmkin olmadığını söyljygck ~vfb J{ısantopulos,ğ,a ~hrimize g~lıı»ştir. Bu sen'in maruz kaldığı hadireden sonra 
verdiler. ut Mn~~ ı§•hııru P'JU~fauya ~ bu ikinci hldisenin bu kadar '81ira.tle 

'•bf11~ .. ~teml§lc,ı-,dir. ~ 

Duru§ma pazartesi çünUne bı~akıl. mur emniyet <teşkilatının müdürüdür. VJ.lkµa ge)mesjnQ.en )).ij~Unıetjqin ~k 

-'"-· ............. __.,~.,.,...--.------.,,...- "'""'Mj8Jida kaLpltOlaS: ~~f~~:ayret duym~ old~ fWY,. 

!Jö~. ~aUaUklcre istina4ep )l1 
a§ıl0r~p an1.MJ14ıtıno. gör~ ge~el1 
m,Nlndıı )}er J;ln ~J~l4en }61 ri > 

Pastırma yasağı 
Kayaeridc asri Pir mezQ;MJ Y#pıtlnıı .. 

~hğından dolayı bu diyarın ~ijru J
lmı pastırma!arını Qıenden Sdıbiyc 

W e}talcti - 'Kayseri bclcdiycsiıtin yr.ptığı 
te.§C'nl:>Usler ye l'P-s-tt VekaJcttnj .. 1 gıü· 
d§J)alesj ~urine • yeni bjr QJt,ıbabr y~· 
pılıncıya kadar ıblıı ~ıiınt ~edbjr~r ~ 
mak tartiyte Kayaeri paatıpnalannıa 

imal ve satıjına mUsac;ie etmi~';r. Bu 
roüsaa9e KıyseriJileri jeykali4e mcr11· 
nun etmiş ve keyfiyet derh,iJ teJ~r1-fJ.ır 
Ja ıchrin»wc}·: HiJJ ın.er~,:let:iiJ.'. Pür 
di1iJmi§ıir, 

Kayterliler hükCımri meriter:ir.4e 
yaJ>tıklfrı teş~bbüstoıt pastırı:nJ ve .ııu
• ··· ·,..,..-~"1m ~yc-:ri ;ye cJ:yımna u11t4ı 
2;QOD.ODO ~irlaık Jj:r ~.ari.Qıt ~mip cajii 
ni gör: ~nü.-u: koy.ac.aJ< Jüys-eri~ pcriul 
~ir P.le.i1Jaha ir.;a&1na ba~nacağm•, an· 
~k J)lezbahaya 200.000 1ir:ı _ıi~eceJi 
ıçin e}ç}e~j l 00,.000 liraya il..b~tel') in· 
1ediyeler bıpqNn4;;.n alın~;:.ık mUt.c ... 
bJlh'§ini11 tlcıımuı,,_ &a?ı§tlldığı il.ive 
pii1miştir. 

Bunun üzCf'ine Kayseri belediy«:s1qc 
fn~vcut par.a iJı derh:ıJ 1§~ Piı~lam.nı teb 
r.=j edil.mi v~ beıe.diy.eJcr b.'ınk;,nu;lan a 
lınacık ~ünç pnımn ttir ın tvvcl ve
rilmesi temin Qfonmu~ur. 

Kayse:i 9astırmoisrınm r.1enedilmesi 
601) senr:lerQe tehrir.-i.t:de ,aııwııtı .bı, 
ta;~ '°lan pst.ırn-,,D.ÇJJ.ım n~ kadar &e· 

vinı.iirm:i .. t bP kar'1" dıii~e.Gi de o l 
tt;dar ~teetııir ıetmittir. 

Y«>nlarıo llgaın Japonların harp kabiliyeti 
ta.keııdcriye, ıs {A.A.) """' Mısırda berbatmış 

J<apitül'8yonların kaldırılması hakkın B~ Ulen iovyet "İzv~ya" ga 
daki Montrö muahcl:!ı=,:ıinin mer'i yete ~inden: 
~onulması münasebetiyle bugün fev • Amerikan Aso,yeted. 'Pres muhabi _ 

mı.ı~~ :bit vy.lyette Jnıhı,ıµıyor(lu. 
böylelil~e. Alı;nan hal~19 9 ıxıJl~:J 
Adeta ~neı \'.W~yçU_g(:le olduCV 11,. ıC 
Alman f;'Q,Zetclerinde g6rlllcn yazılllrı 
etmııtır. 

J:mler ise, bllh~ı:;ı, Alrnanyı;:.ı}JP ~ 
mesı ihtimali bulunan fkU"cll ,.e el> ,fi' 
lüklc:den t:nnı: .. dercl> büUln AJcuıtı1 IJ<allde merasinı yaprlmıştır. ı,rinjn ve;djğj pıalUm.ata P-Öre, ,§~f! _ 

Kral d h b 1 d - b f'1 F' lqmcll!rinl Jı;temJ§tir. 1 ın a azır u un ugu u mera- '1ay!iakj ~cn.ebf ~b Jµ~IUeri, b~ nıtıer bundan 'baka Almanyad•l' ı 
ıimde Nahas 'Paja ııöyJediğ,:. nutukta )Vk devletlerin "e bilhasu .Amerjke..; aleyhtarı mUcadcıcı:c:ı bş.htetrnl~ f{lı:ıııı 
~emi..ı+ir ı.: •• k b ı d de ~t ıw mn, 3aJ>On ordueuMaıı kat'tyyen un u nemı ne ense ga;:etcıer 

.. __ 13µ muab~e Mısınn b~u~ hli k rk :ı.l • b ett" V• ti f etmeml~Ur. 
~mran:·=n·ı •A'-~-u"l .... ~r-__.-t o marn ar1 ıca ı,gı ne res ne .

1 
.... oıı .. :..ır.;;.=.ı:;;;;; ...... :;.·~···"" 

-· ....-ıuouuu ... L4. ıuc-. • -ve .va.r:mı§larıiır. Bir tayyare müteh~ı - " ........ , ..... : ......... ,.,.. .... ı••· "l''"'"" 
r.fı11rlılarta Mısırda oturan ecncbiloer Dı fl Dt'l hlt'•-1 

"ını~ ~ytna.tma b:ıkı)ınııa, ıQO ALdet • v 16.. " aras:::Jd~I,: ro,iinaceb~tı şağlaın ve şeref 1 ,., 
tj ~=.r esasa foti11at e~tir.mekte.ai,r... ~yi AmeJ'jktı11 bombudJJJJUJ tmetJue , C beyt DU ç.-~ 

50 avcı tayyare.si; Şcuı~ay ve Nan - ' • Vain·z CUMAR'ıI'ESt GtJr~ı>':. 
kindeki bütün 3ap~m hava kuvvetlerıi. r. YALOVAD A • .. 1 r ~lış . .ı • .., ı:ıaı. gun e 
ni bir hafta 1ı;1pde iml)a edebihrdi. 1 .. " ! t d v ..,.,.,j 

,ı~n· • ,ramv:ıy lllfl"'U)ı.ı~P 
Şanghaydaki harb müşahitlerinin ek. • "ne·· çl h •~ı"' ... , ~ 
sen;!ı,- e.pon nar ll"H'#•Wf1flll) Pf~.t : o.i 

' 

· · J b :ı:.'htft ayçne,J... ~n e as .... Qq ... :A 
fena ateş eltiklerlnt ve Japonla:-m sii !!:,.::cz~-n::;:ı:uu::ı:sz:ı::ıUlf" 

Türk Hava Kurumıı 
BüvUk PiyangoslJ , 

24. cü- veni tertip başlaılllştl 
1. inci keş.ide 11 Jk;nciteşrin 937 JeJıf' 
Büyük ikramiye: 30.000 Ljra~ıt' 
Bım~'l baılci: ıs.oon, ıı.ooo. ıo.ooo lir•:ık bUyı::: ilmımiyetrrle 

ve 20.00D) jjr~Jık i•i IMt mükiut "·•ıdır •. 
i 4Simdiye ka4ar blnJerce kijiyi nııJiıı <.deıı bu piyanıoya .i§tirak c4 
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a raıar('Ja 1 .~n spkaltta çıı;ek ~ttığmı 1 yorsun uz, O projesmi perde arkasın • kapıel olan bu oda.da. hiçbi!' ffiY eksik i anne gibi muamele ,etJne,,jı;i ~yle • 

'P .~ 'R D A Y A N l N K T Z l 

la,., baı;ı. d~.F'~ dti S~riyentes cenap tdan ya:_Y.ir; sit1n onun yanında bulUll.- değildi. PIU'Jl1aklıksız küç'.ilc bir pen. j miş:..ir. F'lnrnnsm hııyrct clJ ii sözler 
lbişti. 'M~ büyuk 'bjr teveccüh göster manız !k~disi için kafidir. Makaat l>ir ce,rodcu. hava almaktaydı Jd, ~u pen _ hakiund!l fazla bir malumat verme. 
la~a%r 01~afğıh b .. Qitn1e 1m ~krece a. .defa icend'eine karşı kalbinizde emm. cefe sanysn avlusunu göı;Jyordı.ı, Bu miş' i. Zwallt Floraıuıı. Kor.ıı;i:ıfoin bir 

Plo ını zarmetmiyoruın. :,yet uvandınnaktır. p~c.ere o k~d~r yüksekti Vi, atlan • • söz.ü vı:ya bir harckc:Js b.abaJJk hUısi. 
n· Yl :J;f, ~~ sö~kri övle bir sekJlde - Acaba bu madam benim kim ,ol. rnak jste~. boyıc bir har<"1ıeti yapa. 

1 
ni rn"yda.nıı sıkarın::.smı boş yere bek. 

dan ~ 1 ~· ~6C:in kewsJpi bura • duğumu evveld.fn biliyor 'JllUydu '! cak olanın ~~miklerl lıur<laJu§ .olur _ mi§ti. ümidi lunlmca fa:G·a .kederlen.. 
l'tı.e!fi~i~ A.SJ ıs.ıgjn h.os;ı.tnıı. gidip git _ Leonora doğn.ı söyledigfnt göste • du. meJi. Kendisini e~:ıat olarr.k tanımıı 
ra ~ aoJv,ma;l$ Jnı))fi~<:JZgı. ı.eo»O· rir bi-r t~v~rla cevap .verdi: Leonora.nın, saraysn bir kögesine olan bnbarıı haltkında kalbi'!dc lika;r4 

_ .. ~ a vam &ti: _ Bundan asla şüphe etme;1ntz. saldiıı."lll§ ~a'mış dab-esi:..lıl ıte.nha hk olduğunu ve halbuki tammıyan \'.t 
"' Ouşo5 s' · ) h ket edf k. od ·· h d ~ıı. ~f h .~zınıc faz.la .e~.ll<rıi·rnJr. J3akıntz Fimdi naın are yor; bir kC>§e:ıindc ı .şu ~ık, Eonr;lni ile §ı.ıp esiz c:onu:J.a lro ar ttıJ>ıouyacak 
J;;iJ,Qy ta iS ~ lqı,r 

1 
t~~·~ijhli oldu • kra!içe ~f,}f)yö tnnkr'ın rjcaaiyle ıı. Mad dö M.cdiçinin klZI Flor;,u•SJ, hap- olan annesi hakkında bi!Akis büyük 

d · . ıı~t;ı:nPySniz. l~jn ııslı ~ur• ı:ınıe pıeşguİ olmayı kabul etti. 'Bu a. sedildlği ~·er idi. Ne:e.Xım Odc dö bir muhabbet beslediğini t:ıyretle hi&. 
l ... a·ı3 ~ Q!~u~ bilir, hatbuki laka yüzünden siz ~vr'a. davet -edil~ Valver, genç Jm;ı oraıuıe. f'licat buln- setti. . 
dır. n~nı•in en 'oü~"i.ik dÜ?Jm!nl _ diniz, 0 vakittenbert kralıçe ali.kası. mşmı~tJ. Leono:a bu kilçli'~ odrıy~ gir J{oııçininin bir gün evvelki kaba ba. 

P 
nı bir daha ıröstcrnıedi. Şimdi sizi ta diği zaman Flo.nı..'1.SJ pencerenin önüo. reketi ihtimal l:i genç kızm kalbind• 

..... - eJsi, bu P B bebl ı k b 1d u .. i b' tın· .: J • ··•ın ~ıJ. Dl Jlll.adam me.dem}d anne mamiyle unutmu,tur. unun se • de otunnU! Dara u u •'Jr.daoı Dan sı. nm~z; ır yer e ıg.... ..eonora JH 
nı.. ı.nıdır kft] " ...c\ deg~il Bıııııında bin kr kı ilk defa buraya gcti!"diı"i "'Ün genç kızın saraya geldiğinin erteai fil 

'14.i, al,rrıak i . • f> u..ı:.ıde b~i Mden ye ili a.nJoma~c da b ... ~ ' "' 
0 

1:) _ >.. stıyQr? tilrlü derdi vardrr. Şu halde burada, derhal .elbf12:Sjrıi ~kartuns e saac, ııü tamamen onunla beraber geçir-
tı tıl:!lnıy be ·m himauem a!trn fakat kıymeUi b1r elblr.. ~'~. dinnı tt miş, Floran!':tn annesi hal:kmda bi!' 

ı <is bulun;ı or mumınuz:? Si~i ,eli .:Jl. t>:n'm evimd.. nı ,J • ~ 
a ~n ri·~·-+UntJak v~ ei:jn ..,,.ası~nn:. ı:Ja saydırs.nız. Madam dö Soriyeı.tes Florane bu sureUe kenôi ~bf kız1a • ş:-yler bilip b!Jmcdiğini anlamak içilı, 

_ °l4adw ll:ıabve rnek istjycr. )>unu bmyor. Bunun için sizi benden rın giymekte oldukları blr elbiseye müra~.,t etmediği hile inJmamııtı. 
oı.... anı. A-'- 'b derdi Halbuki 'bövle ku•u§mu§lu. Bu elbis lcri zntcn cok G!:!n& ku: ~n küçük bir tcdbirıizlik 

·«1Yan do ' ''41.ll& ilk giinden meCl"u jsteJJlCRi ica c · • trıh J bir teı.ı•~unıun annem ~"'n &j _ ~apm;dr. kabul etmiyt:oegimi bildiği gü~I olan g~nç 'kıza f evltalfıde yaraş. bile göstermediğinden bütUo zahmeti 
.. ] •ı 'A4! olA ;;.. ,~ v k ı· u mra, onu bjr kat daha gUz:ııJl.....,,tirmic bo§a c:ıktı. Ni'lıayct tn?ı:ılkattan \'U-
... i:h:ni na., ~u6!.lnu anladım ki, bu için doğrudan dogruya rn ıçeye m - ~ '~ -

dan r"'·~ p be · · ti. gc;:ti Lc:mura acaba gen~ kuın bir 
htb Çıkara.un arça ~iyor, ;Bı.ı oda.. ıracaat etti. Çünkü . n!md aı:ı~nıze Hatırlardadır ki '.Floruns •:-rayn ken. ~~Y bilır.c:uıiı:c innnm·v mıydı? Bura-
\,._ otacn~1 ... ' annenıın felaketine .... ~taN::ı bcslediJiın sevgıyı c J yor. '"iit '"" ... ı •öyle .._. · ;.- . di isteğiyle, annesiyle babasının ne ya ıH §ilphelidir .. Gali ... ay kolay kolay kan· 
daı;1~ burnda:ı 'kı~;~iniz nnd.an W. Ta.bit sizi vermJyeceiimi pek iyi bı - p:ıcağını anlamak için gelmi~i. Şunu dırı'ac'.lk iırn11hrdnn olmcnıakla be _ 

z~ ıi;z. v d' l .. Jınmıyacafınıa lir, da kayd~delim ki, Konçlnı 1-ızı ile n. ral:cr. yalnıı 5una inrnmır:tt Jc:i. gt.n~ 
du~ ~v:et lbiI!;:~rrı. _ SiziJJ kabul etımdiğiniz bir §C· la 'cndar olduğunu gösterm!i ve vnli - kız i"mioi bilmediğini idılia e~tifi bıı 
1\'ııık~~~~. F':ıkat m. S8zünUzde de yi krali~:: 1ıca0ı.:l ed~r mi cl~r.siniı7 dea:ıtin fı:m 1ni asl:ı söykm"nıcEfni ku. anneye knr§ı h s-psız bir mulıabbzt 

i1 ·'?11ı O.e'> bı.'ıhrı ısöylernekten _ Yavnıml Sız ben;m yıınırrıda lr.ğına, fwldam11tı. ve hürmet be:ıliyo:rdu. Floranıuı.lı ka .. 
~e~ lda• .. adını 

61 
k' kalnıı§sınu: ve yah~d . m~~am clö .s~ Fiorans l..uvr'a geldi geleli nyni sa- d:n bund:ı aldnnmıy:>rdu, ı;u muhal: • 

l'anr :~kne do bir ~a~; ne dUr;ea Sorl ~ riyentesin yanına ,ıtP11Eiımz kral.~· ra\·d.a ve k~ndisine eok yakın bir da. 1 kaltb lti, Fior~nR her reyi :ı<.•kç~ ib··-~ 
t~l.fn unacak b" Kfl~J enrıeme ıt _ nin indinde ne farlu vaı. i-ede oturan arın•ııinl cs'a gnrcrr.emi5- ı bile. nn-csini t~ıırıceyı! dü'.::.:rece': t: Z' 

ı.c:acakbr. ır harekeU bana yap 
0 

aiıi düşese teslim edec~ktfr. Ben ti. '.l<onçlnlye gelince, o iJ'.( gün gl'nç PÖZ a5yl:melctm,.e dilini M?aebilirC:i. 
_ ora gt}JdU .., de tinUnde e::ımeğe ;mecbur kal~cağrm, kııt ziyaret etti. Birkaç d:ıkika gö • Lconora kız:ı emniyet edin~c dedi J:I: 
d~~ l:lÖYleyi!) e ~"' d~ kı: Çünkü onu'.l ıöıleri benjm isin emir· ~~~U. Bu konuvna:n csnuında. rcsmt - Burad1 hatJs:::dilmiş olduğunuzu 
~er <> dufunu ~ ·~nı:: tunlann <lir. 0 1ıalde annenizin mahvı mur.ak· ır ha.l a'mıetı. Mare§al Dankr, Flo. :zannetmeyiniz. ı..t .. diğfnlz ~!bi geu • 
fe ~adam dö s! kriycr. Fak:ıt e • ı ka!.<tır. rr..n .. ın ke"'di Jozı olduğunu anhyalı b'J=r~i ~··. !' .. ~· i Uh·r·c~a·1 a,, t:dalıi • 
!ör~linl zannrlyentesin ~çı4.ı: a.çık Fforar.s korkarak ıordu: C'~~i '~ 1:-~sk.di«Yi rr sı tam.ım~ ı;ön. f lirsiniz. Fakat eğer annenize karır 

_ _ ________ ed_1y:..or..:.:::=!&.ı11:WıaiıL-~--...1ı:ııu.ı.-!!l~adı.ın~t.:l..; .:ı::.er:..:t:.....:..:::h•=r:....:,e:....:,k_et_e_cıe.-~---------m-ü§_t_u_. _K_o_n_:ç~ın_ı_ıt_ıza..:.":_..:.Le_:_o_rıo~r..:a::y..:.a-=.b::=ir~hakiki bir sevgi besliyona.nıı: bu apar 
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tıman:lan çıkmamanızı tavsiye ede -
rim. 

- Niçin madam? 
- Çünkü böyle yapmakla. anneni _ 

zin kalbine bir bıçak sokmak aynidir. 
Bu sözler öyle bir tarzda ~ciylenmiş. 

ti ki, Florans, Leonoranın doğru söy. 
lcdiğıni anladı. Korkusundan titriye_ 
rek hi~ tereddUtsilz vaadetti: 

- Bu odadan çıkmam madam. 
- İ§i bu kadar büyütmeyiniz. Bu 

npartımanda rahatça dolaşlbilirsiniz, 
burası benimdir. 

- Ben bu odada kalacağım. Bu her 
halde daha tedbirli bir hııreket olur. 

Lcon:>ra memnun olmuatu. Fakat la 
kayt bir tavırla dedi ki: 

- istediğinizi yapmakta serbestsi. 
niz. 

Gmç kızın sözünde duracağına e -
'11 ndi, onun ahlakını mükemmelen öğ. 
rcnmişti. Maamafih ihtiyat.tı bir ka -
dın olduğundan, Floransm etrafında ıı 
kı bir kontrol halkası tes~s etti. Flo -
r:ıns. bunların farkına va.n:ı1aır.-:ş ol. 
ma9:na ağmen sözünde durdu. Bu oda. 
d ~ n drarı çıY.madı. İsterse okabilece. 
ğini ümid ediyordu. Eğer ~ir tecrübe 
cts?ydi, dışarıya bir adım bile atamı. 
ya'"n ;,nı görilrdü. Halbuki ="• tecrübe. 
ya lüzum bile görmedi. Al"1ba nişan • 
hsı Valveri unutmuş muydı;? Hayır, 
miit ~madiyen onu dUşünmP.kteydi. Fa 
kat onu bulr.ıak için bir teşebbüste 
bul 'n"!' a1< istemiyordu. Hatta Valver 
t"'rfı-dln tulunduğu yer keşfedil3e 
b ı' r.na yaklaşmak arzusun~a değil _ 
c! i. 

Eu kararı garib olmakla beraber, 
bir muhakeme neticesiydi. O düşünü _ 
ycr.iu: gösterdiği fevkalade soğuk _ 
lrn.nl·Iığa rağmen doğduğu andan iti. 
haren kendfsini ölüme mahkı1m etmiı; 

olan annesiyle babasının yanında c.. 

min de değildi. Hayatının her an teh
likeye maruz bulunduğunu biliyordu. 
Yeni bulmuş olduğu annesi ilk günde 
kendisini takib etmesini emrettiği an 
dan itibaren bunu biliyordu. O da ni. 
§anhsının ısrarına rağmen annesinin 
arkasından gitmişti. Halbuki Valver 
onun bu deliliği yapmaması için çahe. 
mıştı. Delikanlı Floransın ne derece 
vicdansız bir anneye teslim olduğunu 
biliyordu. Bu kadın zavallı yavrusu. 
nun karşısına bir ana Eevgisiyle değil 
evladını namussuzluğunun bir şahidi 
olarak gören bir canavar sıfatiyle di. 
kilmişti. Bunların hepsini bilen Vai • 
ver, sevgilisinin bulunduğu yeri keş • 
!edebilseydi, onu kurtarmak için lü • 
zumunda şiddet bile gösterecekti. 
Florans ise bunu istemiyordu. Annesi. 
nin kendisi için ne suretle hareket e. 
deceğini görmek ona adeti bir merak 
olmuştu. Bunu görebilmek için her 
şeye katlanmıya hazırdı. Hayatını fe. 
da. etmeyi bile göze aldırtan bu hissi 
gayet safiyaneydi. Florans, annesinin 
kendisini hiçbir zaman tanımıyacağı. 
nı biliyordu. Bu kadın, babası gibi ha. 
reket edemezdi. Koskoca bir Fransa 
kraliçesi nasıl olur da namussuzluğu. 
nu ortaya koyardı? Annesi, bulundu. 
ğu yüksek yerin şartlarını tnuhafaza 
etmek mecburiyetindeydi. O, hiçbir 
vakit Konçininin kızına "evladım" di. 
yemezdi. Bunları bilen genç kız bu 
hale mecburen boyun eğmekteydi. FJÖ
ransm anası bir kraliçe olmayıp da a. 
lelide bir insan olmuş bulunsaydı, 
§imdi gelip kendisini kucakhyacağı • 
nı düşünüyordu. Biltün arzusuna ra.ğ • 
meu bir tek defa olsun kucaklanmıya. 
caktr. Zaten ?undan değil miydi ki, 
hayatını tehlıkeye koyarak buralar'l 
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kadar gelmişti. Fakat bu büyük arzu. 
su geçen uzun günler zarfında yerine 
gelmemiş, annesi tarafından değil ku
caklanmak, hatta bir defa bile yüz 
yüze gelmemişlerdi. Mari dö Mediı:i . 
kızını görmiye gelmediği gibi bir ke
re olsun yanına da çağırtmamış, yal
nız madam Dankr'a teslim etmişti. 

Leonora her gün yanına geliyor, genç 
kızı yokluyor ve uzun müddet onun 
yanında kalıyordu . Bu her günkü ko. 
nuşmalar yüzünden, biribirini sevmL 
yen ve sevmesi kabil olmıyan iki ka. 
dm arasında bir nevi hususiyet hasıl 
olmuştu. 

Floransın Leonoradan çekinmesi ye. 
rindeydi. Kendi kocasının meşru ol -
mıyan evladını sevmiyeceği gayet ta. 
bii idi. Madam Dankr'ın kendisine kar 
şı gösterdiği iyi muamele evvela onun 
üzerinde hiçbir tesir göstermedi. Leo
noranın bu muamelesinin sebebi Flo -
ransın esrarını elde etmek içindi. Öğ. • 
renmekten vazgeçtiği zaman bile ona 
karşı iyi muamelesini değiştirmedi. 

Bu hal yüzünden genç kız ona karşı 
içinde bir minnettarlık hissetti. Leo -
nora ise Floransı bir rakip sanarken 
ondan nefret ediyordu, l\'.onçininin kı. 
ıı olduğu zamanda tabii daha ziyadt> 
kt7.dt, kıskandı. Bu nefret ve hiddet 
Floransın günün birinde Konçini için 
bir tehlike olmasını da dü3ündüğü za_ 
man daha şiddetleniyordu. 

Küçük çiçekçi, !nci çiçeği, mareşal 
Dankr için, bir tehlikeydi. Florans kra 
liçeyfo dostu Konçiniyi her zaman 
müşkUI bir vaziyete diiRürebilirdi. Şu 
da muhakkaktı ki, Konçınınin ıstilcba. 
li lPh li keyc girince Lccnora in~afsızca 
davranır, tehlikeyi doğuran sebebi or
tadan kaldırmak için her şeyi göze a. 
lrrdr. Bereket versin ki Leonora. Flo. 

1 
s 
1 

1 
~ 
1 

28? 

ransın babası ve annesi aleyhinde bir 
harekette hiçbir zaman bulunmıyacağı 
na çabuk inanmştr. Genç kızın bu iki 
büyüğü için değil f enahk etmek, on .. 
lara yardım ümidiyle hayatını bile f e. 
da edeceği anlaıtlmııtı. Gerek koca
sı, gerek kraliçe için bu kıman korku 
yoktu. Kraliçe tehlikeden kurtulunca. 
kocası da kurtulmuş sayılır, kraliçe 
mevkiinden dUşerse Konçini de mah .. 
volmuş olurdu. 

Floransm tehlikeli olmadığını anla
dığı zaman Leonoranın hali değişti 
Bu kadın fenalık etmekten zevkalmaz.. 
dı . Fakat menfaati için mecbur kalır .. 
sa her şeyi yapabilirdi. 

Zaman geçtikçe çiçekçi kızın hali, 
onu da cezbetmişti. Mari dö Mediçi... 
ye söylemiş olduğu gibi, çocuğunun 

tanımadığı bir anneye karşı gösterdi
ği fevkalade sevgi onu zayıf düşür -
müştü. Evet, çocuk annesinin bütün 
kusurlarını bildiği halde sırf annesi 
olduğu için hepsini unutuyordu. Bi .. 
naenaleyh madam Dankr, kızı sevme
mekle beraber, ona fenalık da etmek 
istemiyor, hatta kendisini memnun et. 
miye çalı3ıyordu. Şurası muhakkaktı 
ki, sevgili kocası bir tehlikeye maruz 
kalırsa bu teveccühü bir anda biter -
di. Madam Dankrın odaya girmesi ü
zerine Florans ayağa kalktı ve kendi .. 
sine yer gösterdi. Leonora hareketiy
le oturmıyacağını anlattıktan sonra. 
do~rudan doğruya söyliyeceğini söyle 
miye başladı: 

- Çocuğum, bilmem niçin sizinle a
lakadar olan düşes dö Soriyentes bir 
~z i!!Oııra geiecek ,.e kraliçeden sizi be
raberce evine götürmek için izin isti-
yecektir. Anlaşıldığına göre sizi ya -
runda görmek istiyor, sizin istikbali
nizi de temin edeceğini vaadedecektir .. 
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~ lstanbul 
e,,lttepuıerre, Çocuk vemerı- konuşuyor 
,,,e';/ ~kun ib)lırelktörDert~e: (Battarafı 3 ilncaaeJ 

~ kıtaplarınızı almadan . ... bir kere eılıı tanıclığınız Burada sustu, ceplerini karıştırdı •. 

' VAKiT Kil b J Bir kağıt çıkarıp burnuma dayadı ve 
llfraYt"ıı. il " a ev ne ıözüne ıdeva.m etti: 

•ı"r/1 içi,. h k, 0.rta, Liae, Yükıek ve Meale/ı .... Her olıulun, her - Bu benim seyyar tezkerem .. Daha 
ltolaylık/ ' er dılden, her türlü maarif nefrıyatını buradan yeni yeni, bir çok para veri.paldım .. Şim 
. R.Gl:g:/e derhal edinebilirsiniz. di beni seyyar satıcılık yapmaktan men 

ltıı kayb e Yerden almanın 10 nunda yanılma, yorulma, va- edince, tezkerenin ne hlikmil kaldı ki .. 

t etrJıe olabT ·· ··ı b'l. · · Gidip paramı geri istedim. "öyle şey hti, ı ır, uza e ı ırıı nız. J 
de lttekteaıa ~er yerde kıymet ver meli: (VAKiT K T ABEVI) olmaz., dediler. ı, yapmıya da bırakmı 

kit~ .~ıta~ılığında ilıtiıaı kazanmııtır. . . yorlar .• Ne olacak, h=zim halimiz .. 
ADR u:;erıne ırelecelr her ıor guya kartılık &Jerılır · Ve bu mumun dibine uzattığı klğıt 

\'akıt • latES: lıtanbul • Yakıt Yurdu. Tele fon: 24370. Telgraf: parçasını tekrar katlayıp cebine sok -
anbul. Posta kutusu: 46. tu. Uzun bir lahavle çekip başını sallı-

'--
\' ----k.o~,ksek MU_h_e_n_d-ls-M-ek-te_b_I 

ııek~- .
8Yonundan: 

Satına ima 

'ık , .l.\!bın 937 • 
ha e tsııtnıey malı senesi sonuna kadar ihtiyacı olan 37000 kilo ekmek &-

:11rnen \>ed .. ~. konulmuştur. İlk teminat: 305.25 lir:ı ve beher kilonun mu. 
~ktır. 1 

11 kuruştur. Eksiltmesi 5.11.937 Cuma gUnU saat 14 de yapı. 
'.'lrt"a !Mı_ •• rı1 • 

•'it\ v 1 esıni g" · kl · b ıı· ltrı . ~ saatte G" ~.rmek isti yenlerin her gün ve eksiltmeye. gırcce e:.ın e ı 
1lin olu unıugsuyunda mektep binası dahilindeki ltomısyon:ı mur::ıca::ıt. 

nur. (704~) 

.._ ~di~'!_dl~ Bl'ledlyeslnden: 
~fttltı.~ ltı ledıy<:since az kullanılmı~ 2-3 tonluk bir kamyon "Belediye fen 
"'ilt... Uvafık g" "ld" ~ - d ~ t kd' d k ~."'e Us l' onı uğil ve ~artnauıeye muvafık ol ugu a ır c,, açı 
~ 11ld,11 1~le satınalmacaktır. Muhammen bedeli "1000" bin liradır. 27-9.937 
'tırttt' İhlleıi lO.g37 tarihine 21 gün müddetle a~ık eksiltmeye konmuştur. 
~ }'u·' ftt' lS-l0-937 Pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır.• Eksilt 

'b• lfıtk 
~ ltliktc nıe • e~:cek talipler yüzde 7 ,5 teminatı. m~vakkate .. makbu_-
~~. ~IY.:Unıend zkur gun ve saatte Pe:tdikte belediye daıresınde rı:uteşekkıl 

lttıycn1 e hazır bulunmaları ve şartnameyi görmek ve fazla ızahat al-
'- er her .. b · ki · ·ı· t::---_ gun elediye riyasetine müracaat edebılece crı ı an olunur •. 

.a...t~nb--:---.__ (7062) 
~· ul Yedi~n~.:-:-.--~~~~~~~~~~~~~~-:--~~~~~~ 

• cı ıcra memurluğun- ahhüdü baki kalmak üzere arttırma ıs 

htt~"lltinı n · gün d~ha temdid edilt!rek 9-12-937 ta 
..... _ aın, d'• b .. 

d'n :'"il Uht . ıger Yuvakim Kara rihine müsadif perşem e gunü saat 14 
liııd 11tilcraı eı t~aarrufunda olup Emin ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikin-
de ' biru, .. ettıği 2000 lira mukabi _ ci arttırma neticesinde en çok arttıra 
}'~ hıin 'c};~dercccde ipotekli olan ve nın üstünde bırakılacaktır. 2004 NoJu 

Çeyr·1 tediy · h 
~d 1 llıtıi csı aaebiyle para icra ve iflas K.nun 126 ıncı maddesine 

tir ı.~ J\bıi ile karar verilen Kmalıa tevfikan hakları tapu sicillerile eebit ol 
u;ab h •olca· 

"~olun lnttıil\ ~gında 9 No.lu maaraa miyan ipotekli alacaklarla diğer alaka 
li nıuıtur ırıamı açık arttırmaya darlarının ve irtifak hakkı sahiplerinin 

lıdud • . 
1' ll, bu hakları ve hususiyle faiz ve maaari 

l'-l 'Pıı lcı}'d fe dair olan iddialannı ilan tarihinden 
lcıı ~111!ta; illa nazaren, ıarken A-s· ll:ıuı.- • l•rbcn h • 
11llke ""Yllcı Bo ~ nacı arıaıı, tima 

)ıf 1 l<itlcor h &oı •raaaı, cenuben 
lııp '%11 • •nesi ile mahdut. 
.. hil\t ı. 270 

dır. ıoo nı metre murabbaı o--
1( etre murabaı üzerinde 

d r 
1l'llıeti 

ınuha t rnmencsi: 3540 Jira-
kı~~'afı· ., 
}' ,.~ • c.elllİn k 
.'tb b 1 lhta atı kargir olup üst 

11llci k 0Yaıt ~ kaplamalı Ye haricen 
~Ll iltil h . ÇakJırı muhtev'd· B' 

ıı 'ki arıce ı ır. ı-
ı .... n mozay·k d ~ .. ,,rdiv 

1 
1 emir par-

titiı eltı.in le en e çıkılır 
~ tıı atı har· 

tl'iıı ltttıin · •çte:-ı ayrıca kapı ile 
Sı14~ de bir ~d~enb~li çini bir koridor 
tc \'t. • ır ha . ıı~ı· . •lılurnb 1 . rnam ve çama-
lı ı Sırı· a ı hır aa 
l~ ı ve nı rnıç ve zemini 

hcıılld:"~t~ oca:)~ayi~ tekneli ve kiler 
~ ıı... onlindc r· lllı:tbak ve arlı:a ci
lll ~,.haıı· . ırınıcnto ka ı· b" lltt ını ha . re ı ır otur 
bir~ cll'ıil hah "

1 
?lluhtelif ağaçlarla 

1~ oı:Yu nıe\~~~~e bahçede tulumbalı 
le ~ıı..pl birinci kıtur. Ve aynca bir ha-

" ır a tnoz "k a· . ayı merdiven ,,. ırırıc· 
ı olu ı kıt: Ön . 

d, ilet p ıelllirıı re kli~de bir taraıı ha 
o~.. n lı "in· 

l1t· bar nıuıı ,_ ;ı ı olan antre-
ı~ ırıcı ,_ Uaı; ve b' h 
" olu "at: u ır alidır. 

hede :ll•ofada YJk Oda bir •ofa bir ha-

Uçlin !tonu tnüıtc~~a~ vardır. Cep-
.,~ cu lca ı dır. 

b' uıt le t: İkinci ,__ 
ınild attı ay -tın aynıdır 

le a •u rıca bır • 

itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbi
teleriyle birlikte dair!mize bildirmele 

ri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu 
sicilleriyle ıabit olmiyanlar satı§ bede
linin paylaşılmasından hariç kalırlar. 

Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye, 
ve icarei vakfiye borçlan medyuna aid 

dir 20 senelik vakıf icareai taviz bedeli 
müşteriye aic!.dir. Daha fazla m~mat 
almak iıtiyenlerin 936-1191 No.lu 
dosyada mevcud evrak ve mahallen ha 
ciz ve takdiri kıymet raporunu görüp 
anlıyacakları ilin olunur. · 

V. ,P. 1870) 
~--~~~---~~ 

ya salıya yanımızdan uzaklaştı gitti. 
Biz de üç arkadaş, bu civarda başka 

bir yer,: gezmek üzere çarşı istikametin 
ilerledik. 

HABERCi 

Ankara caddesnfde 
KlrahK odalar 

Kurun ve Haber gazetelerinin bulun 
duğu binanın üstkatlannda kiralık oda 
lar vardır. Tutmak isteyenlerin matbaa 
veznesine müracaatları. 

Rfr hizmetçi aranıyor 
Çocuktuz bir aile yanında ev hiz

metçliği yapacak kimsesiz birkadı a-

ranıyor. Matbaamız veznesine müra
caat. 

htanbul asliye altıncı hukuk mah· 
kemeıinden: 

Bedriye vekili Avukat irfan Emin 
tarafından Samsunda 19 Mayıs mahal-

lesinde Himayeietfal karııımda Bayan 
l{imilenin 17 No. lu evinde mukim i-

' ken halen ikametgahı meçhul olan ko-
•.:ası Mustafa Lutfi alyhine açılan bo
şanma davasının tahkika~da tebliga • 

tıt rağmen mahkemeye gelmediğinden 

hakkında muameleli gıyap karan ve -
rilmesi üzerine dosyadaki kağıtlar o-

kunmuş ve davacı vekili davasını tek 
rarla gıyabında tahkikatın devamını is

temiş ve evlilik kaydı görülerek şahid 
.dinleteceğini bildirmesi üzerine liste 

verdiği takdirde ıahitlerinin dinlenme

sine ve keyfiyetten bahisle ilanen mu
ameleli gıyab karan tebliğine ve be§ 

gün içinde on beı gün müddetle ila
nen tebliğine ve tahkikatın 2 - 1 t - 937 
Salı saat 14 de talikine karar verilmiş 

ve gıyap kararının bir nüshası da mah
keme .divanhanesine asılmış bulundu-

ğundan beg gün içinde itiraz etmediği 

ve muayyen gün ve saatte İstanbul asli-

ye hukuk mahkemesinde hazır bulun
madığı takdirde gıyabında yapılan mu
amelelerin muteber tutulacağı tebliğ 1 

yerinde olmak üzere ilan olunur. 

•• • 
EVET GUZELIM 

• • 
ŞiMDi 
Bütün erkekleri teshir edebilirsin. Bir miknatisin iğne· 
leri cezbettiği gibi, cilt için gayet sabit ve son derece ya
pııan ve gayet ince olan bu yeni "Birde dört puc!ra,, yı 
tecrübe et. 

İşte, kimyagerlerin ve kadınların 50 
senedenberi aradıklaıı pudra, günde 
bir defa pudralanmak kafidir. Cildi
niz için son derece yapışkan ve ga
yet ince olmak itibariyle yüzünüzün 
ve burnunuzun parl:tk!İğı ebediyen 
zail olur. 

Dışarda, yağmur ve güneşte, dahilde 
s.•.:ak salonlarda (reıimlerde gördü
ğünüz gibi) her şeyi yapabilirsiniz. 
Suya, güneşe maruz kaldığınız ve 
dans ederek terle.diğiniz halde tenin 
~ayanı hayret safiyetini muhafaza 
edersiniz. Akıam üzeri yorgun buru
şuk bir yüzle evine avdet eden kadın
lar, ciltlerini tazeleyip gençleştire

,bilirler ve birkaç yaJ daha genç gc
rünmeye muvaffak olurlar. 

Bu pudra gayet beyazlatıcı ve kuv
vetlendiricidir. Yüzde hiç bir vakit 

leke ve tabaka halinde gözükmez. 'I ni adeta tabii telikki edeceklerdir. 
Gayet ince olması itibarile cildde o Siz de bu sihramiz, gayet ince ve 
kadar güzel ve muntazam yapışır ki son derece yapışkan "birde dört" 
me\4.:udiyeti bile flrkedilemez. En pudrayı ısrarla ve markasına dik-

samimi dostlarınız bile (Bu pudra ıll kat e.derek isteyiniz. Neticesinden 
sayesinde) teninizin cazip güzelliği - memnun kalacaksınız. 

GUmrUk 
lstanbul 

Muhafaza Genel Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan : 

ı - 92 tane velensenin 22-10·937 cuma günü aaat 11 de müteahhit nam ve 
hesabına eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı (1150) liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komi3yonda dır. Görülebilır. 
4 - fııteklilerin ilk t~minat olarak (87) liralık vezne makbuzu Yeya banka 

mektuplariyle birlikte o gün Galatada eski ithalat gümrüğü binasındaki komis-
yona gelmeelri. (6775) 

. lstanbul B.elediyesi ilanları 

İnkılap müzesinde tahminen 300 cilt gazete kolleksiyonunun teclidi açık ek
siltmeye konulmuştur. Bı:nların hepsine 900 lira bedel tahmin olunmuştur. 

Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı ka
nunda yazılı vesika ve 67 lira SO kurug luk ilk teminat makbuz veya mektubi· 
le beraber 18-10-937 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı-
dırlar. (B) (6707) 

V caaiti nakliye resminden olan borcundan ,,dolayı haczedilen 2341 numara
lı Buik markalı takıoi otomobili Tophan ede İı.mailin ıarajında 18-10.937 günü 
saat 11 de açık arttırma ile aatılacağı ilin olunur. (B) (7089) 

il ta}'r' terti~tı _ • •u depcıu ve 
b 1 ttıü -cvcud · oaı1t •tartıeld· ııe de ba-

Yağlt h onların le ır. , 
tırnıay oYalıdır aorJcuJuJcJarı ah 
lcı a iıt· · "rttırrna PP ve HER YASTA 

!I Yıncti ıra]c ed • Petindir. Ar 
lliıb ınuh:ıı- ti.ele m" 
b 'tind -•1l!lencn · Ufterilerin 
anıcllttı e Pey ak • ın Yüzde 7 • S 

?ltalaıı . n tcıni~t Çeıı veya lllilli b. 
tif ıcah tnektub ır 

at tcrı..,· . Cder. M Ut ~nu hamil ol 
Ya •tt}'e eralcılll 
!> ilİddi- "e vakrf bo "ergi, tan 

37 taru;: Art~ırnıa rçları b,,rçlu 
~haıu ınc ltıU:.adır ıartr.arncsi 2-11-
'I~ • f?lahsu &;ılt r\i ü 

•Cı arttı.. •u1ıa talile n dairede 1 
'adif · rııa,, :?4.1 e~ileccktir B" 
l4 Çarıar ı 1-937 t ...ıL· • 1 

ten J IS n .. a tU..1" • • "·~ır.c mli 
ti a ~- • ,l_ u <ıaırcnı· 
tıı rttı~ırıa lt•""r icra . tzde saat 

c11,... dı b...a J tdılect'k b" . 
·' "•I\ ''Ü ~\le "---- • ırın ~t '• " ıd ' ... Ynıct• 

üstte bır 'tt e 1 Sini bulc ı n:uham • 
.\trıı 1 hr. '1ğu takdir

talcdird 
e •on a 

rttırrnanın ta-
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iLE ve B IE L GEVŞEKLDGINE KARŞI 

• 
Sabah, öğle ve akşam her 

yemekten ·sonra günde 3 
dişlerinizi 'fırçalayınız. 

ef a 
·- Tabıetıerı • Her eczanede arayımz. ~ !-osta kutusu 1255 Hormobln J 

Zira bir veya 
iki defa yapılan 
her iş mutlaka 
yanm demektir 
ve bu kadarile 
dişlerin sıhha
tini tam temine 
imkan yoktur. 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 

BilQmum tahlilit. Eminönil Emlak 
ve Eytam Bankası karpıında İzzet 
Bey hanı. 

•• 
Opratör Uroıog 

Doktor 
Süreyya Atamaı 
Beyoğlu btiklll caddeli Pannakkapı 

Tramvay durafı No. 121 birinci 

kattaki 

if Muayene hanesinde bastalannı her· 11 

Yemeklerin Janntılan, salyanın 

ifru ettiği mikroplar, dıtandan • 
alınan muzır mevad karıısında 
diıler ve dit etleri eğer mütema
diyen temizlenmezse bozulmağa 
çürümeğe mahkumdur. Çürük 
ditler, mide ve barsak ihtilitla
rından zatilrreeye ·kadar her ne

H ıün saat 16-20 arasında kabul 1 
:: eder. 

Haan:ı:mmı::=:=mmm:m:ı:s::111ı==· 
vi hastalığa yol açabilir 

'ile muhakkak sabah, öğle \7e akşam ve her 
yemekten sonra günde 3 defa fırçalamak 

şart· 

' 
Nefis "telem mabma yemek istenen~? 

Her Yerde 

. . J MARKA GLUTEN . MAKARNASINI iSTEYiNiZ. 
. • Baıhca Nldre1i7e maiazalannda ıabhr. 

. Fabrikaiı: Galatada Necatibey cıiıddeıi No. 167 
MAKARNACILIK. TORK LTD. ŞiRK.ETi Telefon: 43481 . . 

r ı 
BAKIN iZ 

,, PEQLODENT'' . .. ,, 
VENi SU~LU 

AHBALAJINOA! 

r 1 
t 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün iabahlan aekb b';lçufa 

ak1amlan 17 den 20 ye 'kadar Llle 
U tayyare ~•partmınlari ikinci daire 

17 numarada haatalannı kabul eder. 

Cumartesi günleri ı4 den 20 ye ka 
dar hastalannı parasız, Kurun, Ha 

ber oktiyıİcutannı dalcUpon muka-
bilinde muayene eder. 

T' 2& ·==··=· 2111111!: ····-·DOKTOR 1 
. Kemal özsan .. 

. Oroloğ • Operat&' il 
Bevllye mUtehasaıaı ı=: 

KaraklSy - Eklelslyor mafuuı 

1 yanmdL Her gQ.n l5ğleden tonra 
2 deıı. 8 e k~ar: . '.hl: U235 

WWWDllllW •t 1iiiWdAIWWWI 1 IMlllll ... 

.Göz hekimi 

Dr.~uıat Ram/Aydın 
Muayenehanesini Taksim. Talimane 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma 

nakletmiştir. Tel: 4:155J 

Pazardan maada hergün: Oğleden 
aonra aaat ikiden altıya_ kadar . 

:ar.a:;llll;;J::::: ••• auaraauu: •• ._m:::ı:.ıııııu 
·ı· Dl' Doktoru 1 

Necati Pakşi · H 
Ü Hastalanru berıün sabah 10 dan g 
H akıaın 1 O za kadar Karaköy Tilnel 5: 

1 meydanı Tersane c&ddeıi batında No. H 
112 de kabul eder. 

1
1J 

S • 
g alı ve cuma günleri saat 14 den ;, 

1 18 ze kadar parasızdır. il 
lllHz: ı ı ı =• n••=: 

11111ı111111ııınnı"'9""'1n1H111lll"""""'"""'"~ 

, Haber 
Han tarifesi 
lli.n sayfalarında santimi 40 Kr. 

Reamt ilinlar 30 " 
DördUncü" sayfada 100 " 

Uc; ve ikinci sayfalarda 200 " 

Birinci sayfada .fOO " 

Başlık ilanlar 500 .. 

Ticart mahiyeti haiz olınıyan 

kilçUk ilanlar 20 kelimelik beş de

f aaı 120 kuruştur. Eskiden mu. 
kavelesl olan mUşterilerlmizln 

' mukaveleleri :nUddetince fark L 

hrunaz. Uzun müddet devamlı 

Hanlar tenzilata tabidir. llin ver. 
mek hususunda yalnız ve mUnha

sıran V AlOT YURDU altındaki 

K81n4lettin !ren Hin bllrosuna 

müracaat edilmelidir. 
Telefon: İl!ltanbul • 24370 

)gazinos 
Memleketi.miıir. güzide san'at.'fnf~eırı;z HE 

" Bayan u 8-'-~ ,, 
lıtanwlda ilk defa olarak yepyeni 

r Elbise Dikti:nn* latiyenlere Müjde. 
Memleketin Sayılı Terzilerinden 

1 
LEON ŞWARZ 

1 

Vereaiy~ Muam~leye Batlamıfbr. Adrese Dikkat: 1'' 
KARAKöY BöREKÇI FJRINI KARŞISINDA MANUKYAN HA~ 

AA ;K 
Hayattn zevkinden inaanı malınım eder 

Çok temiz hi - Karbonattan ve ,toz karbonat ııılmaktaki mü~ 

·-

göz önünde tutularek yapılmııtn-. 

HER ECZANEDE SATILIR. ---~ 

Çünkü- ASPrRrN se,,er'1i 
denberi her türlü so!lllk~ 

gınlıklarına ve ağrılara k• ,,1 
tesiri şaşmaz bir ilaç oldu~" 

lsbat etmiştir • 
A S ıP i R . in tesiri,,dl' 

emin olmak için lütfen ~. malJ 
sına dikkat ediniz. 

Yapı işleri llAnı 

Nafıa Vekaletinden: 
ı- Eksiltmeye konulan iJ: tııteklilerln vesikaları nokıan tevdi etııslf 
haseh=.yle 27-9-937 tarihinde ihalesi mümkün olmayan Ankarada 1' 
ta bedestanının tamir ve takviye inıaatıdır. 

Keşif bedeli SS.803 lira 7 S kuru§tur. . 
2 - Eksiltme 22-10-937 cuma gür.i! uat 15 te Nafıa Vek;l'tıııti 

umum rr.üdürlüğil eksilt~ komisyonu odasında kapalı zarf u• 
~u~ ~ 

3 - Eks'. ltme ıartname!'li ve buna müteferri. evrak 280 kuru~ 
bi!inde yapı itleri umum miidürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istek!ılerin 4040 lira 20 kurutiu1' 
teminat vermeleri ve bizzat diplomalı y\ikıek mimar veya yükse1' 
olmaları ve Nafıa Vekaletinden alrnmıt yapı müteahhitliği vesi~,.ı 
etmeleri. 

S - İ§in hususiyetine binaen isteklilerin, bu iti yapabilecek clC 
kuf ve ihtisası haiz oldukları hakkında Maarif Vckileti Antikiteler ~ 
Müdilrlüğünden alınmıt ayr; bir vesikagöstermeleri lazımdır. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı ısattııl 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin~e vermeıtri 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmeı. (3729) {6801) 


