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Davutpaşada yı.1.·ılan ev 

tDava nnınavet açıyor 

~re"iı Seferleri bu 
\~t~ in liza ma giriyor 
•~btı h~n t r en ler bu akşam gelecekler ve 
diir't~j, .. 111 Zdt!n bu akşam trt>oler kalkacak 

de Ur.J.!nbcr'ı b k .. • ·· b asat 1 • • ~~. hğ ozu o1c beş gun- Yeıılkoy ava r menı:ezmın ver 
1 -"llt( nturıu r- • d.. b 
~r~ ttin to <..en havala: dün ~; ği malmata naz:aran un ar.ametro ' 
"• ~"bcp oı ekseri kısım.ıar ·nda zarar- 761,8 milimctreı ııiJıunct e.1 sok ı 3, en 
lır~ i)aJı• 1 :; mu~tur. :Su sab:ıh dahi ha- az 10,6 derece idi. Rüzgl: dün ş:mal 
b,:it ~brı~~ı muhafaza etmiş ve ara· den esmekte de .. ·am etmiş ve aza:ai sür-
llı~tU -~llılf v?a~rnış::a ia öğle üzeri ati san'ycdc 8 metreyi bulmuıtur. Ha-

r. nıh. Yet g\jnc~ .:örUn- va bugün de kapalı ve yağıılı gcçe-

4 .... Devamı 8 lncfde 

... de,,,; müda 'tale komitesinde 

F~ftnsaoın teklifi 
~~~~ait karşılandı 

azıvet b ü yük ümit ler uyandır
l'l'la m a kla beraber n ikbin 

~~lldra., l? CA b ir hav a yar atmıştı r 
"'ı~ 11.deıtıı ın·: A.) - Hariciye ne. hale komitesinden bu sabah Corbin. 
~ili b~Uteallik Udahale komitesi cel. in Fraruıa hükflmeti namına yaptı -
~~ı .. ır lebJig~d olarak neşretmiş ol. ğı br:y:ınatm metni eudur: 
~ '{ıeli e konft · • 
ti~ ilin aza, ta 1 enın Fransız ... _ Fransa ve !ngilterc hükumetle. 

aı<l~_teı,ıdi edil r?fından hükumet.. ri iki aydanberi vaziyetin kat'i sureL 
l-"ll?ıu b· mesıne k . ' 

ı ~ tldirrnckte . arar vennış te aydınlanması ica.b edecek derec.e • 
~ ~ esnaaınaa d~~r. de değiştiğini dil§ünerek tali ko~ıte. 

1114, d 111clan Yap 1 ıger murahhas • nin yeniden toplanmağa davet edilme 
~~Ut. a. aYni sur:~cak leklifl~r hak sini istemi§lerdir. Ademi müdahale 

e hareket edile.. siyasetiniİı tatbik ve ido..mesi .pıcsele. 
~ _ 1'1ransan s;ııi mü&tacclen vazedecek mahıyette 
....:'%-a, 16 <A ı n teklifi bazı vaziyetler alınmış vak'alar cere • ti · A.) - Ademi mUda. _.. ,,.._, • lftdde 

lr.Japon fırkası"nı 
JaÇıoJtler Çevı·rdl . . 
teı:ıonıar c ınmerin 30 bin. 

at ve~diğini bildiriyorlar 

Vahabiler Filistine 
taarruz mu edecekler 
Hudutta büyük kuvvetlerin 
toplanması Filistinde endişe 
ULon~ ~A~ ~~Un~~.! j, 

gltUkçe endiıeter dofurdufU ;KudUıten bll. 
dirilmektedlr. BUtUn FlllıUn topraklarında 
ve bllh&11& cenup havallalnde fevka!A.de ted. 
birler atmrnaktAdır. Polis memurlannm zev. 
ce ve c;ocuklannın Kudll.te nakledlldlğt aöy. 
ıenmektedlr. 

Trenler gece işlememektedir. 
Dlfer cihetten haber atındrfma, göre Va. 

babt kuvvetlerinin FlllıUn • Maverayi ErdUn 
)iududuna gelmeleri büyük endl§eler doğur. 
ınuıtur. 

tlmlHUud kuvvetlerinin Akabe körfezi 

~ De\-amı 8 incide 

Varım mtlyonluk 
Yeni beş lirahk 
piyasaya çıktı 
~araların boyaları 

neden çıkıyor ? 
Yeni çıkan be§ liralıklar aradan ce

çen iki &Un zarfında bilyilk bir ıüratle 
teni• edil~ftir • . ı:alk ve müesseıcler 
yeni bet liralıkları almak i~in uuen 
bir hayli eakimiı olan ellci ~ lirılıkla
n llerku bankuı Tt d.:ler bankalar ki 
ıelerine vermektedir. :Bunun. için teb
dil muamelesi ümıdin fevkinde süratle 
olmaktaldır. Halbuki eski bet liralıkla
rın de~:şme müddeti tam on senedir. 
Halk arasında eski be§ liralıkların ar
tık geçmiyeceği ıeklindc dolaıan bir ta 
yianın bu hale sebep olquğu anla!ılmak 
tadır. 

.... Devamt 8 incide 

Ramazan 
hcİzırlİğı başladı 
Beyazıt' camii avlutto 

kiraya verlllyor 
..... :i'unı 8 incide 

BiR KAÇ SATIRLA 

Memlekette gizli bir 
komita mı çr.hşıyor? 

BqgjlııkU ab&h gazetelerinden btrinln be
ıtncl n)'1aamın altıncı sütununda '•Herr 
Goebelı., cfoğrU söylUyor, ba§hklı blr mak&le 
de mealen ıuııları okuduk: 

ı - Memlekette taolzm mücadelesi yapan 
bir zQnıre vardır. 

2 - Bu %Umre gtzll gizli ''lklncl derecede., 
hUk1lmet mevldlerlne Giriyor. 

s _ Fql%Dl prop~anduı köylere • •fqlmı 
dln getirir,. muk~ altmd& giriyor. 

• _ Türk parasının dll§Urfileceğlne dair 
çıkan ıaylalar bu %Umrenin propagandaaı 

eaerldlr. 
~ _ TUrldyenln yabancı memleketlerde 

okuyan taı~)>e!llnln yüzde eekaeııı "Almanya_ 
da fqlıt mekteplerde okuyor n• 

8 _ Fa~zm propaganda1t atnemaiarda da 

;)11rUyor. 
Bu bayle midir! lklldar mevkllnln lldncl 

plAnında yer atanlar kimler olabilir. 
Bu gazete, bllh&U&. yabancı memlekeUe. 

re giden talebemizin yüzde aekeentnln Al. 
manyada ta.,ıst mekteplerde okutulduğwıdan 
bahsctUğlne göre KllıtUr baka.nlığmda da fL 
flııt genel .direktörler bulunduğunu mu ld. 

dla cdlypr ! -
Sinemalarda lqlıt filmler geçirten, k6y1e. 

Musollninin kilçük oğlu (tM sağdaki) Amerika<kıyken ... 

Musolini oğlunu 
AmerJkadan 
geri çağırdı 

Buna Ruzveltln son nutkunun sebep 
olduğu blldlrlllyor 

Ncvyork, 17 (A,A,) - Vlttorio 1duııollnl, 
(Musollnlnln kUı;Uk oğlu) ltatyaya gitmek 
tızere vapura blnmtotır. Kendisi Amerika.. 
dan hareketine acbeb, RıızvelUn nutku oı_ 

duğun& dair ortada dola§an pyta.ları tekzip 
ebnll ve Amerika rclslcumhuru ile yapml§ 
olduğu görUımenJn tamamlle umuml mahL 
yetteld meseleler hakkmda cereyan etmtı 

olduğUnu yeniden teyit eylemlıUr. 
••• 

Fransız gazeteleri bu ant hareketln Ruz. 
veltln nutku dolayııdle olduğunu iddia eL 
ınektedlrler. Bu gazetelerin yazdı#D!a göre 
RU%Ve1Un İtalyan sazetelerl taratmdan neo. 
redilmJyen nutkunu Musollnl okur: okumaz 

derhal oğluna aUraUe ltaıyaya d6nmesfnl 
bildlrmi§tlr. I 
KUı;Uk llılusollnlnln anı hareket karan 

Amerikan gazctecllerlnl meraka dllıürdllğU 
fçln kendisine ııebeb sonılmuı. o da ıöyle 
bir cevap vermJıtır: ı 

c- Kanmm doğurmak Uzere olduğunu ha.. 
ber veriyorlar da.. J 

Bu hAdlsenln dört ay sonra beklendlfl ev. 
vetce ilAn edllmJı bulunduğu feln gazeteciler 
bu tevile lna.nmaml§lar ve auallerlnde mrar 
etmlılerdlr. KUc;Uk Mwıollnl bunun üzerine 
şöyle demtıUr: 

- BelJI olmaz ki! Belki vaktinden evvel 
doğar! ' 

Galata yolcu 
salonu yapılıyor 

inşaata gelecek ay başlanacak 
O.zerinde birçok münaka§&lar cere- j nı arasında bulunacaktır. Bu nhtım 

yan eden, jürilerde, akademide tetk~- , hanlarından birisinde .§i~di .güı::1'ük 
ki, komisyonlarda tabkıki yapılan lı. ve muhafaza başmlldürlilklerı, dıge -
manm Ga.latada yapılacak meşhur yol rinde de liman idaresi vardır. Liman 
cu salonunun nihayet yapılması kat"f. idaresi binasının üst katına yakında 
le§Dlil ve ihalesi takarrUr etmiştir. teşkil edilecek olan Deniz bank da 

Muhtelif mimarlar tarafından yapı. yerleşecektir. Bu suretle, limanı ala _ 
lan planlar esas tutularak Fransız ka~andıran daireler bir ada üzerinde 
m:marı Debes taraf mdan yapılan pro. toplanacaktır. Adayı teşkil eden i.iç 
je ü.zerinde pazarlık ikincite§rinin iki- büyük bina birlbirine asma yollarla 
sinde yapılacaktır. raptedileccktir. Bu sayede muamelaL 
Limanımızın yeni yolcu salonu 300 ta azami kolaylık temin edilecektir. 

bin liraya mal olacaktır. Salon bina. Yeni yolcu salonunun alt katı bü • 
81 cephesi nhtıma, arkası yeni ana yük bir salon olncak ve etTafın4a yal. 
caddeye nbır olacak ve iki rıhtım ha- ~ Devamı s melde 

Hükümet ecnebi pro-
~:::~=:=~:::~:r~l~:"~~ feso·· rlerden memnun K~lı.t rejimin Jsarşıııınd& cephe almlf, , 

::!:~ye~~!; ::::ı blrTllr=ı·oo .. nen talebe irin istisnai mua-muuµıa alma~ır. Böyle btr tqkll$t var y 

~:a:ı~tı;:~d':~kamın bizi ve ctkAn u. mele ya plla m 1 yaca ğ 1 bildirildi 
mumfycyt tenvire !Uzum lftirmemtl t&blt ad. _ _ , . 
ded9N IWSD ( (Ya.ı'l.tl I.~' 

i 
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ıJış Sifasa,: 

Belçika ••• 
Yazan : Şekip GllndiU 

NGİLTERE ve Fransadan sonra Almanya dahi Belçika Krallığmm bi... 
tarafliğına saygı göstermeyi kabul etmiş btllunuyor. 

Almanya. Hariciye Nazırı Baron von Neurath'm dört gün evvelki tarihle, 
Belçikanm Bertin orta elçisi Vicomte Davignon'a tevdi ettiği cevab bunun 
vesikasıdır. 

Almanyanın Belçika bitaraflığına saygı göstereceğini taahhüd eden imza_ 
sı §U satırların a!tma konulmuştur: 

"Madde 2 - Almanya hükumeti, Bel"ikanın tecavüzden ve istiladan ma
suniyetinin, garb devle~lerinin müşterek menfaatle ine uygun bulunduğunu 
müşahede etmektedir. Buna binaen AIIJ'lanya, Belçika arazisinin bu "tecavüz. 
den ve istiladan masuniyet'' keyfiyetinin, tarafından hiçbir sebeb ve suretle ve 
hic;:bir zaman ihlal edilmemesini kabul etmekte o'duğunu bildirir. Yalnız, Al
manya silahlı bir mücadeleye girdiği anda, Bel<:ika kendisine karşı Mkeri 
bir harekete kalkışacak olursa, bu taah hü<lUn devam etmiyeceğini de beyandan 
vareste addeder . ., 

"Madde 3 - Almanya hilkumeti, Brita'lya Kt-allığı Hükiım"'ti ite Fransa 
Hükumeti gibi, Belçikaya, bir istila ve bir hücuma maruz kaldıg1 anda yardıın 
etmeyi kabul eder.,. 

Acaba bu netice, artık Belçikanm korkulu rilya görmekten kurtulmuş ol
masına mı delalet eder,? 

Belki. .. Fakat bu netice mutlaka fsviçrenin sillhlanmaya azami sürat 
vermesine sebeb olmuştur. 

Bu nevi muahedelerin mühim manalan olamıyacağına bundan büyük delll 
olamaz. !sviçrenin bitaraflığı da böyle birtakım beynelmilel taahhütlerle her 
tecavüz ve istiladan masun (?!) değil midir? Hattl tsviçrenin bu masuniyeti 
:Keyfiyeti bir de umumt harb tecrilbesi geçirmiftir. Umumt harpte Belçika isti
la edildiği halde muharib devletler lsvi çreye en uf ak bir taarruz temayülü da
hi göstermemişlerdir. Böyle müste8na bir siyasi vaziyeti olan bir İsviçre, 
aünyanm yeni şekli içinde, topraklannm tecavüz ve istiladan masun kalması 
iÇin, yalnız muahedelerin sigortası kili g'!lmiyeceğine &kıl erdirirse, umumi 
liarp tecrilbesini geçirmf§ olan Belçikamn buna akıl erdirememesine imkan o
lamaz. Yalnız bu muahedenin bir harp vu.kuunda Alman veya Fransız tecavUz 
yollarının mutlaka Belçika topraklanndan geçeceğine dair olan iddiaları yüz.. 
Cle elliye indirmiı bulunduğu söylenebi Ur. 

Evet ... Milsts,kbel bir garbt Avnıpa harbinde tecavUz orduları ya İsviçre -
öen ya Belçikadan veya. hem lsviçreden ve hem Belçikadan yol anyacaklardır. 

Mu ah.ede ( ? !) 
GUlünUr... Şekip GUNDUZ 

-"'·"--------------Avrupa i şlerinde bir dönüm noktası 
.Ji ıuKl:JRUN' da 

ltttr URVN bıiıtmUhArtırl Asım u., bug1la 
O baltanın en mUhlm alyaal hAdilelerlnl 

tahlU edJyor. Londra adem! m6daJlale komi. 
tealııln llOD toplaııtıaıaı ele alan .... nm•ar. 
lir, bu toplantının Avrupa lıtlenucle kat't lılr 
d6nllm noktaN olclutwıa tebarib ottln:ttk 
diyor klı 

"Burada ya İııglltere, Fransa, İtalya ve 
Almanya devleUert aral&rmda anıqacak; bu 
takdirde lspıuıyndan gönUllUlerln çıkarılması 
fı;iıı mU§terek bir hareket plAnı kabul olwıa.. 
rak ıUratıe tatbikata geçUecek. Yahut İta!. 
ya ve Alma.oya lııpanyadakl gönWIU!eri geri 
almıyacaklarını itirafa mecbur kalacak· bu 

takdirde İngiltere ne Fraıaa ademi m~da. 
hale komite.si kararlarına artık bağlı kala. 
.tn.ryacaklaruu ll!n ederek lııpanya meııe. 
leatnde yent bir alyaaet tutulacak: Yani bir 
taraftan Plrene yolu açılarak lııpanya cum. 
hurfyetçllerfne yardım gttmealne mllaaade 0-

lunacak. bir taraftan da İtalyanın Balear 
adalarmdan Mayorkayı lfral etUgt gibi ln. 
gilterc ve Frnsa hUkdmeUerl de Akdenlzde 
kl stratejik muvazeneyi tutmak için meaelA 
l4lnorkayı f§gal etmek glbl bazı aakert ted.. 
birler alacak. 

Birinci 1htlmal Avrupa işlerinin sulh yo_ 
luna girmek için bir hazırlık demektir .• 1. 
kinci lhtlmal lııe sulh yolundan bir adım da_ 

ha uzakl&§maktır ki bu admım dünya miL 
leUerinl nerelere kadar götllrecettnf keatır. 
mek §imdiden tahmin mUmkUn değildir.,, 

A9Dll Uı, ceae buartlnkü yaznmda, MDllO. 
Un.I - mt1er mWlkatmclan IOnra. Berlln • 
Boma mJh,•erlaln Londra • Parta m.lhve.rlııe 
kartı oları \"az.lyetlerlade bir defitlkUk oldu. 
iunn, Ducenln, Berllne, gltmeufen en-el Ak.. 
deniz meı.elclerlnln Parlıte görtlşWmeaıne 
mavataJcaı ettttt halde JlmdJ Almanyuız hlc 
bir mhakettye g1rlşem1yeceğfnl eöyl@dlfinJ 

lrllr1f<& tl?J'fBl il •llM:ellı~ 
~ı ,~~t~··= 
··ı~~yaıunbu~elde etmek 

latedikleri mU.tacel menfaaUere gelince: Bu 
menfaatlerin bafmda doğrudan doğruya t. 
taıyayı alakadar eden Habefistan ve İspan. 
ya meaelelerl ile Almanyanm sömürge me. 
ııele!lnı göatereblllrlz. 

ltaıya ile .Almanya İapanya meselesı'ni 
muUaka general Frankonun galebesi sure_ 
tinde neticelenmesini kafalarma koymuıtar
dır. Bu noktada mUşterek hareket edecekler. 
Onun içindir ki dUn toplanmıı olan Londra 
komitesinin varacağı kararlar hakkmda ge. 
len haberler §imdiden Umlt verici mahiyette 
görUnmUyor.,, 

~ 
Gene ayal razetenln "Gezcln,,I, bugünkü 

ke>,calnl, EIA:ılzdekı muhakenH'ye ha1tttm1ş. 
' 'Postlart Munı:ur dağlilrmda kalan yalancı 
aılanlar,. başlığı 4lhnda, Denim kıibadayıla_ 
rmm tlmcll büt11n lıyan ım~o blriblrlerl. 
nln üzerine yüklemekle ınetruJ olduklarmı 
IUllatıyor n diyor ki: 

"Mukaddeıı Munzur ııuyundan birer yu. 
dumıa perçinlenen yemiıiler, ailAha sanıma.. 
lar, köprü yıkmalar, karakol. basmalar, cana 
kıymalar, hep olmu, ıeylerdir; fakat bunları 
hiç klmııe üatUne almıyor. Kutudereıılnde 
bUrUndUklerl aslan poıUarı, daha Uk yum
rukta sırlarmdan dU,mu,. Şimdi uyuz birer 
kedi gibi ıılnlyorlar. Kimi yokııulluğıından, 
devlete kulluf\lndnn, kimi aofuluğundan <.lem 
vuruyor.,, 

''Dlln dağbaolannda uluyorlardı. BugUn 
adalet divanı ka11ı11mda titriyorlar. DUn kir -
11 birer lillh taşıyorlardı. Bugün yalan 'ku_ 
.ııuyorlar. Seyit Rıza bundan önce: 

- Yıldızım ııöndU! 
DemişU. Yangınla parllyan, kanla boya. 

nan bir yıldız ~bette ııöner ... 

Bolşevizmin önüne geçilmek 
isten lyor sa .. 

CUMHURIYET'de 

Y UNUS NADt, tıpanya hAdl.elerladea 
ve mUdahalt'lerden balı.ille, İtalya Ue 

Al.manyanm, bu mtldabalelere komünı.t en. 
tenıaayoaaUert aebeb oldutu yolundaki lddl. 

alarma temas edJyor. "Bu Ud devlete gött 
komflnlun, Avrupa ,.8 hatt& lnl&nlık meıde~ 
olyett için \'llhşete benzer bir AtettJr., eli_ 

yor. Gene bu tkJ de\'letlıı. A nııpayı korumak 
için bu Afetin bpanyada nnu.affertyet bay. 

rafı celancrneAI lAuınJeldJll ~eklindeki dll
tlbaiflerlnl arılAtıyor. Cumhuriyet bqıinıbar 

rlrlne &öre, ttalya De Almanya, bpuyada 
bolteYlzmln önüne ~llmeelnJ lsttyorlana 
1num Franaa ve tagllte.reye ~~ teklif 

edeblllıter. Cfddlyet Te aamlmlyetle denM_ 

yan ecDldlJt takdirdP., bu tekllfierfnln hllsnU 
ıAJretle brtılanacaflndan da emın olabWr _ 
Jer. 

'•Böylellkle kentllılnde Avrupayı atetıe ver 
mek tehlikeıılnl taşıyan bu ~zde dahili b. 
panyol cidali ıu veya bu auretıe nihayete er. 

mto olur. ı:oııevfk olmamak prtile kendi ha. 
llne bırakılacak tııpanyanm bu kadar kanlı 

hallelerden aonra nihayet mutedil milli bir 

hUkQmette karar kılarak tedavi.si uzun zama 

na muhtaç yaralannı ııarmağa koyulacağı 

ıtıpbeıılzdir. ttalya ile Almanya bunu açık. 

ça böyle ~ylemediklerl içindir kl İngiltere 
ile Fransa nazarında tspanyadakl Alman ve 

ttaıyan, bllha.ua ltaıyan müdahalelerinin aı-_ 1 
kutuda ıılyaat maksat ve menfaatler takıp 

edildiği oüphelerl uyanıyor, ve ıııte akıllan 

zıvanadan çıkaran bu ihtimaldir ki Avrupa.. 

yı ikide bir hayali bile tüyler ürperten yeni 
ve dehıetti bir kanır macera ıı1:urumunun ta 
kenarma kadar sUrUkleyip duruyor." 

1 ~açırllmıya~ 
fırsat 

.Yazan: Nizamettin Nazif 
Evvelce üz.erinde durd~ 

mevzu bugün tahakkuk etm~if ~ 
yor. Sırt ve baıta yük tat 

Sınıf geçemiyen talebelerin çoğaldığından 1 
bahııedWyor. Bir takım hocalann not ver_ 
mektekl hullliklcrlnl lflUyorum. Bazı genç. 
lerln hiçbir surett~ mazur görUlemlyecek 
kanlı ctlr'etıerde bulunduklan da gazeteler. 
de okunuyor. 

Bunlar kUILUr hayatımızın talim ve terbi. 
ye a&hasmda hayra ve sıhhate delAlet eder 
pyler olmasa gerek. 

• • • 
Koskoca bfr liseyi biUrmlş, bir ilse son 

1Sını!mm aayısız derıılermden muvatfaklyeUe 
imtihan vermlf bir l'encln bir Unlveralte sı_ 
mfmda muvat:ak olamaması bir hayli ga
Tiptir. 

Bir Uıılversite sınıfının bUtiln bir yıl uğ_ 
raıtığı şey nedir? Anhaaı mlnhaaı beş altı 
elit kitap .. 

Liseden diploma alabilml§ hlr genç de_ 
mel<, cemtyet içinde bUtun bilgileri ihata e. 
debllece'k bir bavsalapm te,ekkillU demektir. 
.Eh ... Böylo bir havsala bir yılda bet altı 
clltceğizln kUnhUne eremez mi? 

Elbette erer. Ancak ermeıi tabUdir. Hatll 
Unlverııltcnln ııcmtlne utramadan. 

Halbuki Unh·eralte fmtlhanlanndan alınan 
neticeler htç de böyle olmıyor. 

Neden? 
KabahaUI kim? 
Ünlverl'ite profesönl mu~ 
Üniverııltell mi 1 
Genci 1lnlverslteye gönderen ır.ııe mi? 
Acaba llııe, bazı gençleri "yUksek bilgiyi 

ihata edecek, bir havsalaya sablp olmadan,. 
diploma sahibi mi ediyor? 

Acaba profeıı6r, kendilline tevdi edilen 
kUrıUnUn ehli mı değil'! Tedrlıı u.sulU mu Je. 
na? Yabancı dllle yapılan takrirleri tercU. 
manlar, doçentler yanlış mı naklediyorlar? 
Bazı derslerdeki kitapaızlıfm fenalığı mı 

bu? Yoba mevcut kitaplar mı fena? 
Bu suallerin sonu gdmez. Daha birkaç 

mlıı1i arttınlablllr. Adma •'talim ve terbiye 
netlceaı,. denilen ıeydekI en ufak pUrUze, 
en kUçUk ,akaaklıfa. flSylece gell§I güzel bir 
cevap verebilmek için hldiııeyl mutlaka bin 
bir satıhlı bir mCDJW' halinde ele almak ve 
her cephcalı1e her aathma uzun uzun bak
mak llzımdır. Binaenaleyh biz, 937 d~ talim 
n terbiye ııahamızda görülen bA.diaelert 1kt 
aUtunluk bir gazete makalesi içinde tahUl 
edebUmek lddlaanu bir kenara bıraQcalia. 
~·lkl~~~ 
lenle.. 'bulun'4Jrfti.;f-.Y.dah olur zamülı b~ 
~ı hatır&iarnnm iı&kıedectfG; 

Bir numaralı hataramız 
Scllnlkte bir Fcyzlye mektebi \"&rdı. 

325.327 yıllarmda ben bu mektebin talebe. 
1Slydim. Gerek 325 de gerek 326 da heaap 
dersinden gUç belA birer be§ koparabllmlı. 
Um. Halbuki diğer derıılerde ben amı!ımm 
en lyl talebesiydim. Diğer derslerden o dev. 
rln uııulilnce "A!erln.,ler, ••taJıslıı.,ler, 

•'imtlyaz,.larla o derece bol olarak talUf edf. 
llyordum ki heaap hocumm verdiltl tevki! 
cezalarını ve yaramazlığım ytızUnden hafta 
sonlarında verllen "cuma tatlllnden mahru_ 
mlyet,. cezalannı, bu ''lferfn,.lerden, ''tah. 
aln,,ler<len ve "imtıyaz.,lardan kırkar, elll
§er tane vererek •'tediye,. ediyor ve cezalan • 
mı hep a!fetUnyordum. 

Hesap hocası "İsmail EfendJ., lıımlnde bir 
zattı. Verdltt cezalann hep bop. gittiğini 
görUnce bir gUri dayanamadı. Beni kolumdan 
tuttu, ınektep direktörü '•Oııman Etendi.,nln 
(•) huzuruna çıkafdı •. Ve sinirli alnirli; 

- Efendim; _ dedi _ Nlzamettin e!endl 
SIDıfta her denıten en iyi not alanlardan bL 
rldir. Fakat benim deralmden hiçbir zaman 
iyi not atmamı§tır. Diğer derilerden iyi not 
alması asteriyor ki kendiııl zeki ve anlayıı
lı bir çOcuktur. myıe zeki n anlayıılı bir 
çocuğun hesabı öğrenememeııi mUmkUn ola
maz. İki buçuk yıldanberi yaptığım bu mU
§ahede beni fena halde muazzeb ediyor. E
fer diğer çocuklar içinde beaap öğrenenler 
bulunmuaydı kendlmi kablllyetatz bir mu. 
alllm addedecekthn. Fakat mademki dtfer_ 
lerı Bğrenlyorlar ve bu öğrenmiyor; demek 
ki bunun bir inadı var. Ltıt!en kendillni ter
biye edinlz, ben zıvanadan çıkryonım. 

Oıınıan Efendi babamın da dostuydu. Hiç 
dllfUnmeğe lUzum görmedi. Masamım U•
tUnden cetveli aldı; 

- Aç avucunu! _ dedi. 
Ve ııivrl tarallle avucuma dört cetvel vur. 

du, Gözümden ate,, fııkırdr. 
Uzatmadan neticeyi aöyllyeylm: 
Buna rağmen ve bUtün gayretime rağmen 

327 yılı sonunda da 'iıeaap dersinden aldığım 
not gene ''beı .. oldu. 

lki n~i hatıram 
1831 yilr ..• 
Heybelladada ".Mektebi FUnunu Bahriye! 

Şahane,,nln ikinci ıımifmdAyım. Çarkçı kı. 

demli yUzba§r Oınnan efendi "fenni mAklne,, 
diye andığı bil' denin muallimidir. Blrlncl 
ıımıfı ben her dersten mükemmel ve fakat 
bu "fennJ mi.kine., der8lnden ''5,5., numara 
alarak geçmltlmdlr. Vaziyet trpkı Feyzfye 
mektebinde olduğtr gibidir: 

Heaap denılnln yerini bu ders alnuftır ve 
İıımall efendinin .hiddetine de bu Osman e_ 
fendi tevart.la ey!eınlfUr. 

Hiç unutmam, bir j11ıı bu at ••sıtaytt 
Valf,,m nuıl ~aJııtıtJm anlatıyordu. Bir 
yaz günU, öğle tyemetiıtde trkabua fUUlye 
pl!k!ııl ve pllv yemiıl& Ben de arkadqlanm 
cia ha uyuduk, ba \2'11,ac&lıZ 

Birde!} Osman e!endtııln k&r§DDda dikilip, 
- Ayağa kalk! 
Diye bağırdığı görUldll. Herkes tatlı UY

kusunc!an uyandı. Ben de ayağa kalktım ve 
"hazır ol,, va.ziyetlnJ aldım. 

O.man efendi ağzmdan tUkUrUkler f1fkır _ 
tan bir hiddetle haykırdı: 

- Nlzametttn efendi! Nizamettln efendl! 
Bu hallnlz de\·am ederse tebdillhaY& mlldde. 
tt ( .. ) uzun, .cırmez! Siz elbette benim der
simi 6ğrlllemezıdnlz. Dikkat etmıyommu.z 

1'1.- "lennt mlklne,, zekl Ue elde edilemez, 
dikkat Ue elde edilir. (!!) 

Bedbaht fennl mlklne! Bedbaht Sıllylt 
Valf! Den ııizl o yıl da ö#J'enemedittml ha. 
lırlanm. Devre lmtJhanlarmdan birinde al. 
dığtm not "3,. olmamıı mıydı'! 

Halbuki ayni yıllarda heaap, hendeııe, rı
rat. fizik, mtu.elleııat, cebir gibi derıılcrde 

ben ıımıfımm en anlaYlflı talebelerinden ve 
hattA en iyilerindendim. Hant Feyzlye mek_ 
tebindekl tmıall efendi bu halimi bllııeydi 

sevincinden çıldırırdı. I'ekl nuıl oluyordu 
da hesabı Feyzlyede öğrenemlyen ben, Ada. 

ıda bir riyaziye fııUdadı gösterebillyordum 1 
Ve nuıl oluyordu da rlyil.zlyeyl anlayııta bL 
lo böyle bir inklpf gösterdiğim sıralarda ıu 
bedbaht "fenni mAklne,. '( !) ye aktl erdlreml_ 
yonlum.: • 

Bunun sebebini ııımdl söyllyeblllrlm: 
Zira lamail efcndl hesabı bilmezdi. O gUn

kU dersini bir gun evvelden hazırlayrp 111. 

nıfta papağan gibi tekrarlardı. Halbuki A. 
dada ayni ~ersi ve diğer riyazi dersleri veren 
yilzb&§ı Saffeddln'ln ( •••) ve ytl.Eba§ı Sa.. 
llh Muradın ( 4 ı şahsiyetlerinde bu ilim bölU 
mUnUn birer dAhiııi yqıyordu. Ve derıılni 
oğretmlyen '•fenni mA.kint'., hocası da tıpkı 
İsmail dendi gibi, vereceği dersi bir gün ev_ 
\"el okuyup öğt"enlyor ._.e bize gelip binblr 
tane de ''§U vcçhlle,. bu veçhlle:, karııtırarak 
tekrarlıyor \"C g{'ıya izah ediyordu. 

Eh ... Peki. Benim Bğrenemedlğim hesabı ti 
mail efendiden dlğer arkada§lar nuıl öfre
niyorlardı ? 

ÖğrenmlyorJardL •• ezberliyorlardı. Tıpkı 
Oııman efendiden fyl not al~ann fenni 
makine notlarını ezberledikleri gibi. Halbuki 
ben budala, ezberlemlyor, öğrenmek, anla. 
mak a~tı ile habire h& dinliyor, ve çalıp. 
yordum. Yani Onların hakikatte en dikkatli 
talebeleri bendim. 

inden sonra ortadan kalkaJl 
lim ama, mevcudu çok azalllt 
aatıcıların ıehrin ekonomiaınıl' 
le getirdiği vaziyet mühim 11111,..lllftl 

Seyyar satıcıların husule 
boıluğu dolduran veyahut d 
çalışan mahalle sebzecileri "ltı 
lar bu defa eskisinden çok dalı". 
h bir fiat hareketi göstennlY' 
mıglardır. Mevsimin sebr.eler fi 
veler fçin hw1Ule getirdiği ~ 
rı dikkate -alınsa bile, ge.çen ..,,, 
günleriyle bu ayın başmdanbdi 
fiat seyrinin çok farklı oldui" 
lUyor. Şu fiat farkını bir ~.~ 
likki edemezsek bile, kaçırılJDlr..:J 

fırsat olarak tavsif etmek hlÇ 

1smatı ctehal ne olilı:ı lfümlyorum anıa ... 
911man erendi bir -mfl!fdet -sonra eme kıt 1,r_ • 
ılın• geçti" ve bakl<ıdllta ba.fladı: Btı ııte' 

öyle bir iıtidat göaterdl ki zengin oldu. 

Beynelmil 
tasarruf gü 
Bu .. ayın so._p 
gtloll yapılıY 

• • • 
Binaenaleyh bu {;UrUltU patırdı araııında 

benim fikrim §Öyle bUIQsa edilebilir: 

1 - Öğ"rctmen ,·ereceği dersi Uatünkörtı 
değil adamakıllı bilen bir mUnevver olmalı. 

2 - Not alamıyan talebe bir hatanın scn_ 
tezidir. Bu neUceyl yaratan anzalarm hepııi 
talebenin §&hamda. bulunamaz. Talebenin 
aldığı 111fırda öğretmenin hl1S.ııesi az dettldlr. 

3 - Ne yapıp yapıp orta tahsll devresinde 
talebenln lstıdadmı tesblt etmeli ve liııede 
bu talebo lııtldadma göre bir lnklş~f isti. 
kameti almalıdrr. Anlamıyacağı ıeyi, iatıda. 
dma uymıyan §eyi bir gence öğretmeğe ça_ 

hfmakda hiçbir fayda yoktur. BeJkl zarar 
vardır. 

Bu "her şe~1 
mana ne? 

.öğreteceğim,, ıırarmdakl 

Ni.zamet tin NAZiF 

(•) Çok•mabterem bir m ünevver olan bu 
ut blr müddet Ziraat wmım mlldllrlllğllnde 
bulunmuştu. Şimdi, ııanrrun, PeİıclJk ZlnıD.t 
enstltUallnde mllhlm lılr mevkU vardı;. 

( .. ) O zaman hocalar Adada talebellfl 
tebdllıhava ıuretlnde t.elAkkl ederlerdi. Bay. 
le IÖJlemt>al ''~mda IK'fll kotarıar., mana.. 
.ııma alınmalıdır. 

(•••) Şimdi CelM"lüttarıkta bfoynelmllel 
kontrole mtımur dl"nl:r: miralayı S&fteclcltD. 

(&) Bugtlnktl meıthur lllmımlz müte-kalt 
deniz blnba111ı , .e Kl"mbrlç mezunu profe8iir 
Salih Murat • 

Polis Bayan FDtubat 
beraat etti 

Alına lamlnde bir terziden rU§vet aldJtt 
zannlle 1k1 HJM evvel tahtı IDUhakemeye alı.. 
nıpı ve itten çıkarılan İzmir emniyet müdllr. 

lUtil ecanib k&Jeml memurJanndan bayan 
Fütuhatın o samandanberl devam eden mu.. 
hakernuı ııoaunda ıruç ea.blt olamadılmdan 

beraatlne karar verllm{f ve karar da kat'iyet 
lku.p eb:nlfUr. 
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tt&'lqll:IN - '1111 
mcrt: ı• - fdUı;r a 

Olnetbt do.... •sal _.... 
6,13 lT,IO 

Vakit kllalı Otıe l1dndl /~ !atlı lımal 

4,:s2 lt,59 J.5,~Z. 1~ ıs,111 •·" 

31 llkte§rln pazar beyı;elmllel JJll 
gUnU\lUr. Tuarruta milletle~ 
veren ve onu !.erUerin ve hatta. 
matı olmaktan çıkarara.k,-dUnyanJll JI. 
haline getiren bu mU,terek gUnOJl• 
olduğu gibi bUtUn medeni me 
ta.ııarruC terbiyesinin genlt halk 
raaında yayılması ''e köklqmdl 
ketler, toplantılar yapılacak, Jc 
verilecek ve azami propagandaya 
verilecektir. 

Geç kalmıı olmakla beraber d 
sam.ıf ytırllytı~Une ayak uydunll~ 
terdiği htıla Jleri bir mevki alıDll 
leketimlz de. bugüne lıtlralc e 

Bugün milll bankalarnnızdald 
sarnıf hesabı 8-0.000.000 lirayı 
Az zamanda bunun 100.000.000 1 ..,. 
catı muhakkak görUlmektedir '19 

hedef ittihaz edilmi1Ur. 

Afyon 
istasyonun 
BOy~k tesisat v 

a-etlrlllyo 

yon istasyonunun yeniden 

ği ve büyük t esisat yapıla 
cc yizmı§tı'k. Devlet D 

resi bur~ yaptırdıfı 
toprak teffiyeti. gibi huı 
etmittir. Şimdi büyük m 

nasiylc 1imendifer hanga 
kömilr dcpo.u ve döner k 
lauktır. Bütün bu inpat 
ya mal olacaktır. 

Devlet Deın:ryolları id 

iatasyonundan sonra difcr 
yanları ayni ıcki)dc yaptır 

·Şeblp Karahl 
klmar mad 

bulundu 
Giresun 16 (A.A.) -

ur kazaamm Güvercinlik 
kiöyle.rinde )»üyilk heye 
Şebin Kanhilann iki aut 
ldSmiir madeni çrlmuttzr. * villyete gelmipir. Yap 
:ıeticeainde ~cmiz bir ma 
oldviu anlıtdmııtır. DlftlllS' 
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eıt?Ht cıru,iir:: ••• 
~~: 

~ Ge~et ,... -&r e er 
Cl~Sll"'ldakl 

'Se b ~llcıar 
.... n enden 

lıayır tn.akasladın. 
- lt ' •en bend opyacı 1 en arakla dm. 

"' .... İntihalci! 
'I .... \' aııah rn 

rl .... Gö ..... ahlcemeye ! 
~ıll\i riiıuruı 

lltt da aıh mğahkemede .. , Üstelik 
-,,,1, '"'' -ar-IJJ" "-llll k. .. •. 
. -·~ 1'3ıı ırnden balı.al .. 
ııı"' .Ar tarzdak· ım .... 

P. t&ıtıdt l mUnak '•]ıır b' cereyan d" 1 Jalar, gueteler 
~ -~ ır hayli z e ıp duruyor. Atııma-

~ı l ı. anı.an 
. Jlbl r11;aaı d h evvel batladı, 
1' ~Yor a a da k . 

13 • esılc.'.;eğe benze-
yııı..J' 11 aracıa • 
· r·.~r. h llltntık , -.Jı\... ''<leıeıa srzlt;clar da olmakta-

t""Clclr oJ , - da 
~ &iri ııp ollllad ğ vanın mahiyetinde 

ltr !ıtıe1t late • ı ı bahsine ben phıan 
•- flıet lllıyorurn .. k"' dt '"'tı e az \' ' çun u senelerdir 
\iu l'lzı Ve res~ya çok miktarda ötekin-

, L Yor ırn alıyo d b 
f~ ,ıcd· .' ..... ~n p r u, unu herkes 

ı. osta f'k. J b / k f ebV . bj • ı rımce bir hata stan u onuşugor 
1ili li n •. ~rbck' • 

ı ~\~le~:dei~ahit isminde bir de· B • ı k dd • • . k •• 1 de? 
~~~::1::.~5:;:~~~~:ı u ış e ea e nıçın _ or en ı. 
~ ... ~~:U kendini kap~~~:~~ Çarşının saatçllerlle, meşhur Çuhacı yan caddesinde artık boş 
'111 ~ıı:hdii1vafudshon.Poıta, talebenin dUkkAolardao baska bir şey göremezsiniz 

~ o ~r . "l\J! 'k ahne çe • k f! ~~·~d~ tazeteyi aarı:redr~. P~- Y a zan : Haberci 
, •et ıyor uımuı Mah .l- k 'd v . ııı11~ cr~tlı · mutpa~aU4n yu arı ogru çıkıp 

tif r~l4 ta t Yorum, • . ta Kapalıçarşıya geld.:ğimiz zaman, 
I iı· ~it k'd~cek defr ıddıanın aslını kar§mıza çıkan kapıdan çarııya girece· 

re' l' ıııı~~ i \1 ahid a 
1 
ıım; fakat hata fU· ğinize, solunuza saparsanız, s!zi Sandal 

,,,. c: · 'kiden rns· ın~ tnuhaffef bir ~~ " , " Uteassıp bir mUfti- Bedestanı önünlden Nuruo.maniyeyc çı 
tı, v~bid ~feııdi ha karacak yola varırsınız. Buraya Çarşıyı 
t~ , ditı ,.... zretJeri 1 B • . . kebir Çuhaciyan caddesi derler. 
J 1İJ.:c .. li1 aıa .. ~ıeydiniz: enım ısmım Bir zamanlar semtin en kalabalık, en 

•c a • qa ~ı:a \' naıtre l~h!... Cenabıhak liJe- iılelc i:eçit yerlerinden ari olan ôu cad 
•ıı~t ahıd .. Tecdidi . de pek yakın devirlere kadar baştan 

. ..,. Aı,._. eıt- • ıman et... b ~ 1 • 1 C'\"\IÜI -.. ıaı İlah· aıa saatçi dükc1n any e doluydu. Hat-
~Jı.._ \>lhid 1Yedendir. Sen dır. -a.:lill\llti1ta, Ali olabiJirıln t _ deroi. ta buraya Saatçiler caddesi deyenler de 

b ~a ~~ ~kç~~ 
"a "V tdan b· ın bin bir iım· 

Jj lıict ahidcıu lri de Vahidd" t var- Fakat geçen gUn Çuhaciyan caddesi-
~ '• 0lıır ıı,, y~ı.. ır. nsan ni gezmiye ba1tadıg~ımız zaman, o es-

~ • ""1Ut da "Abdül ~ ~il li il % VI• k.:. saatçi dükkanlarının yerlerinde yel • 
Ziz ~t" 11aıtJ ••Ab . ler estiğini h~yretle gördük. 
'•t..." dcııııı ' ''Abduıa ~ülhamit,, e "Stil L .ı koca cad1dede dükanların bir kıs~ 

bdUı\'nC.ltte rnah uz,, e "Sultan A- - mı kapalı idi. Bir kısım dUkkanlar da 
' "'lld'• zur gö üJ . d-.

1 
'il ''iıb lere "V r medıyse, vitrinlerini kıymeti pek az ı::.=r kaç gü-
'l'n diiı ahid' de • · ·· k 
1 

"lbııd ., BÖzU d nmııtır. muı v :ya aplama takımlarla süslemiye 
\ı ite he a lhiiıtetir e~ode olduğun- çalışmışlardı. Diğer bir kısım dükkan-
~d' 11den f bır hal almıştır. ların vitrinlerind~ :.;e ı-,:ç bi:- "ey yok· 
, ııı a etva • ,. 

ı.:ıcc..,;ıı ismi Abdiit . tu. Kadife döşeli tezgahlar bombo~ du-
4 P: Abd"'J • Vlhid midir? ruyor, renkleri ı:;olmu§ kadifeler innna 

tifiıı lltcıi • • u. Vahıddir. hazin hazin sırıtıyor git-i geliyordu. 
~' bcrıa f Yanımda foto Ali ile bizim ressam ar-

t~ ıteırı ra • Niza hıı. ~ltlllrı Cde söyı . .llleddin Na- kadaı Saffet vardı. Onlara: 
tct t ~'lalde :Ylzdıfı e~ı.ğı ve diğer iki - Yahu, buradaki saatçi dükkanları· 
i~11 dctu~rı aırr bir ~bı'. bu yeni mat- na ne olmuş dedim?. 

oJ li~~ Yc;r. Bunlar edıkodudan iba- Bu sualime arkadaşlarımdan birisinin 

' 

ltlt Yeni bi d ' . gazetelerimize cevap vermesine me}~dan kalmadı. Ar· 
l , r evır a 1 hat "O~ çı aı.:ağına a- kamızdan bir ses i~itildi: 

tlllrı tı tclif~Uahedesi TU - Ne mi oldu! Onu gelin de bize ıo-
tan. ttu d' ız Yazı ve r.k matbuatına nın?. 

'Ilı!.· '" rcııın alın ~ tı ""I, ~ ,,e iç pi agı te- Hemen geri döndüm. Boş v:trinli dük 
t_lltıı dar 111 harrirJcrYaaa~ ayni uıulün kanlardan birisinin kapı61nda ıki zat 
~ıl.... a rna • reıımcil ~ '<il ba . •ına, bt er milı:ta- vanyana dur:muş:ar h: ze bakıyorlaı dı .. 

~ 0ltır 11nde h Y l.iakas'ın ü d d p i:t.ına eyeti talı . . ıta ı Demin İJ:ttiğim kelimeleri bunlar an 
~ıl ~ Ciarp kurulmasına rırıye müdürü birisinin ıöylctdiğine !}ç şüphe olamaz· 
" d, it ttın l&arından d • •ehcbiyet verdi. dı. Yanlarına doğru yürüc!üm. 
~ hl enrıi., a ıleleb t . ~ r tii ~e tayin -· e makasla· - Pekala, de&:m, işte şimdi sıze so-
r lıtcti h n ııter iıt degıJdir. Onlar- ruyorum. Buradaki saatçi dükkanlarına 
t:~İlik "aııı olar .. ı.tcrnez el çekmek ne oldu? Ltıtfen anlatın. 
"r ·· ,.azet -"' ır ,..,. s a 11•tad , elcrf-· . • QU sebep'- Evvela ikisi de acı acı gü!düler. on-
rad •ltak ···ız ıç . u:: • 1 '~ha' btz fak· aı'ı tekaul'Yaaa~ emek ra sanki "sen başla .. dergih: biribır e· 

11 ~Çı}h itlere de c çıkaraalarda rinin yüzlerine baktılar. Nihayet olr ta-
li -..J azıcık 

\>e hh ı.ı Çığır çalııma·ıı nesi anlattı 
.J ııa .. · ' Umu-: - Evet 1,5 sene evveline kadar bü • 
i'. dır, 11-_ ~11Yctıe .... Yetie 
r için ·'<lıie d gazete İtç' gazeteciliğin tün bu cadde saatçilcrle doluydu. Fakat 

• !tıeırıı ~ ten~ ııinin hayrına şimdi ilr.: buçuk dükkan kaldı. Onlar da 
t etin temin · saatçilik mi vanamlar, yoksa te11aJl,kla 

nefined· edeceği " •-
ır. 

Ç•ılıacıy.rn raclde~inrlcki eski bir saatçi llabcrciyc dertlerini anlatıyor ... 

mı ekmek para ını çıkarabilsinler? ia • ı 
şmp kalmı§ bir vaziyettedirler" 

Tekrar sordum: 
- Sebep? 
- Çünkü serm3yelcr artık kediye 

yüklendi. 

O böyle söylerken, ben de boş v.:tri • 
nin soluk kadifeli tezgahlarını seyredi
yo~Jum. Adam ne düşündügümü anla· 
mı§ gibi: 

- Şimdi siz "bu adaml..ır şu boş 
dükanda ne .:ş ~'apar da geçinir!., diye 
§aşarsınız, değil mi? dodi. Halbuki Al -
laha şükür aç k~lmıyoruz, pekala bir 
iki ekmek paramızı çıkarıyoruz. Fakat 
nasıl diye sorma .. Çünkü onu ben de 

bilmiyorum.. Evet, günde on beş lira· 
dan tut da 50 liraya kadar kazanç yap· 
tığımız o csk' günleri düşünürsek çrl • 1 

dırmamak elden gelmez amma, ne ya· 

palım, şimdilik buna da bin şükür •• 
O susunca ben gene sordum: 
- Buranın rağbetten düşmesine se

bep ne oldu? 
Cevap verdi: 

Şimdi herkes, doğru yürüyüp, yanımız
daki ,yoldan hemen 5iarşının içine girr.ve· 
riyor. 

Cumartesi günler,: öğleden sonra ge
nr. bir kaç ki~i buradan geçer amma 
diğer günlerde, inler cinler cirit oynar 
bu caddede .. 
Arkadaşım Saffet: 
- Talihi dönmüı bu caddenin, kJ.:ye 

bir şaka yapacal. oldu. D~mindenberi 
yanımıza gelip bizi dinleyen buralı es
naftan birieı:. hemen bunu tasdik etti: 

- Hem de nasıl dönmüı, ~iye bağır

dı. Aksilik aksilik üzerine gelmİJtİ.. 
Yolcuların bu yolu birdenbi:e tcrkett'k 
teri bir sırada, bir maliye komisyonu bu 
raları dola§ıp dükkanlara ~a ağrr ağır 

vergiler tarhetti idi. Bu yü='.den de se -
nclerce bir yığın gıkrntı ~ektik. Sonra 
Allah razr olsun yeni bir emirle varidat 

üzerine vergi alınmıya ba§larunca hepi 
mizin vergisi makul b;r mi!rlara indi .. 
O zaman 130 -140 lira veren bir adam 
bugün 30-40 lira venneğe mükellef 

tutuldu. Şimdi de baıka bir şey çıktı. 
Bu gördüğünüz bo:nboş dükkanlarımız - Pı:r tek şey, bu cadde katiyen an 

layamadığımız bir sebepten birdenbire 
kö~len:li. Eskiden Mahmutpaşadan çı 

kan her yol::u. mutlak mutlak önümüz • 
den geçer, g;:i~eği yere öyle giderdi .. 
6-7 sene var bu adetten vazgeçtiler .•. 

için, bizden ayda bir lira ile 50 kuruş 
arasrrl:fa bekçi parası isterı=yor. 20 -25 

kuruş gibi makul bir fiyat olsa hemen 
vereceğiz. Fakat zaten nafakamızı kıt 
kanaat kazanıyoruz. Bir de bo§ dükkan 
için blr lira bekıi parası verebilir mi
yiz .. Dükkf.nlanmızrn kirası yan ya • 
rıya indi, bekçi parasını bir kaç misli 
arttırmı§lar .. 

Dün bek~,:lerin kahyası bütün &0ka
ğı dükkan dükkan gemıi§, herkese: 

- Bir kaç aylık bekçi borcunuz var, 
vermezseniz hakkınızda tahsili emval 
kanunu tatbik edilecektir, demiş, buna 

'da bir türlü aklımız ermedi.. Ermecr. 
amma, bu sokağa çöken ahiliklerin bi
ribirini durmadan takip ett!ğlni bir ke
re daha anlamı1 oldum. 

Burada daha bir hayli konuştuk. Fa
kat hepsi de aşağı yukarı ayni mevzu 
üzerindey'~i. 

Bütün esnaf, bu eadderfn unutul -
muş olmasından uğradıkları zararları 

anlata analata bitiremiyorlar, fakat iç
lerinden hiç birisi de, bunun sebebini, 

-~r-.ONOt f 'MM'enens AR H 
ts&s sene evvel bugUn -Araplar 
Müthiş bir mağlftbl

yete uğradılar 
Şlmalt Fransada Araplarla 

muharebeleri tarihin mühim 
biridir. 

Fraıuızlaruı 

vııkalarından 

Alp havzaları ile Cerman~·adan bUyUk bir 
gönUllU ordulJWlun da tıtırakl lle kuvvetlen. 
mt;ı olan Frank ordusu Arap orduglhmm 
birkaç mil ilerisine kadar yaklB.§mıııtı. 

.Muharebe ba.§tangıcmın dokuzuııcu gUnU 
ikl taraf gece yanama kadıı.r çarpı§tı. Fakat 
bir tUrlU netice elde edilemiyor, mağ!Qp, ga. 
lip belll olmuyordu . 

372 yılı 17 birtncllC§rln gUnU 1566 sene ev 
vel bugUn Araplar, kat'l zaferi elde etmek 
gayreti fle ve bUtUn kuvvet ve kudretlerini 
göatererek hUcuma geçWcr. 

Frank ordusu, mahvolmak tızereyd1. De. 
vamlı hücumlara ka.r§t duramadıkları gibi 
kendilerini müdafaa edecek hiçbir tedbire 
de b&f wramıyorlardr .. 

Tam bu esnada beklenmiyen ve umulmL 
yan blr bldise vukul buldu. Kırıp döken ve 
mahveden Arap ordU.IUlld& müthlıı bir çığ. 
Itk koptu. Bu çığlık, zaferi temin etmiı vazı 
yette bulunan Arap cengberleri tlzerlnde 
ant bir teair yaptı. Çll'lığm Uadesi ıuydu: 
Arap ordu.u ıakmılmaz bir tehlike karıısın 
dadır. 
Şimdi Arap ıı..skerlerlnln muntazam balları 

dafılıyordu. Herke• ganimetleri kurtarmata 
ufr&§ıyordu. 

Kumandan Abdllrrahman Elgafikl D&ltr
mrı bir halde bulunan ordusunun arasmd& 
dotqıyor ve mütemadiyen aakerlnl te;ıcl e. 
diyordu: 

- Gsyret .. DUıman mukavemet edemiye. 
cek haldedir. 
Fakat bu sözlerin tea!rl olmuyordu. Korku 
ve tel!§ gitUJsçe artmaktaydı. Bir aralık 
kumandan d& inl!yerck yere serildi. Bir kar 
gı göğ8Unden y&ralamıı, yere sermiıtl .. Bun 
dan 80nra o da lUdaUni kaybetti ve ba§mm 
çareıılnl ara.mata b&fladr. 

Gece bu korkunç harp meydanını tWleri 
ile örtmeğe bqladıktan bir müddet 80Ilra 
daha iki taraf b!rlblrini boğazladı. Etraf, 
gözgözU görmez derecede karardıktan sonra 
her fkf t4rat yerlerine çekildiler. 

Arap zabitleri geceden istifade ederek or. 
duyu Septımanyaya naklettiler. GUn ağarır. 
ken Arap ordugA.hmda derin bir sessizliğin 
htlküm 11UrU#UnU gören Franklar heran bir 
harp wkuunu bekllyerek yakl&§War. Fakat 
yüzlerce yaralıdan blı§ka kimse yoktu. Bun. 
ar merhamet edllıpeden tect bir .§eldldç öl. 

dUrüldWer. 
• • • 

Araplar bu harp ıahneaine Bild.U§ŞUheda 
derler. BUtUn clbana hl.kim olabilecek dere 
ccde ytıkaok bir kudret gösteren Arap ordusu 
aral&rmda çıkan bir !hUlAf lle mahvolmuıtu. 

Burada arap zayiatı 360.000 olarak kay 
dederler. Bu rakam çok fazladır ve mUball 
ğalıd.rr. Fakat muauam ordunun mUblm 
bir kıamı mahvolmugtu. 

SabunDaırdaın 
Dkil:ısat 

Buhran herkesi ekonomiye sevket
miştir. Sabunlukta bırakılan sabun • 
ların nemli kaldığını ve binnetice ça. 
buk eridiğini gören Amerikalılar bir 
çare düşünmüşler ve bulmuşludır. 

Artık sabunları resimde görüldüğü 

gibi elastiki iplerle asıyorlar. Kulla. 
nılırken sabunu çekip suya kadar uza.. 
tabiliyorsunuz. Sabunlandıktan son _ 
ra. lastik geri, eski yerine çekiliyor. 
Çamaşır sabununu ise süngerden ya
pılmıg torbaların içine koyup asıyor. 
lar. Yıkarken sünger torbalarla ça _ 
ma§ırlara sürtüyorlar. Amerikalılar 

bunun çok ekonomik olduğunu söyle. 
mektedirler. 

en ufak bir r.htimal olarak bile izah edc
miyorldu. Ben ve arkadaşlarım da bir 
kaç dakika kafa patlatıp bu sebebi bul
mıya çalrftık, amma, tabii beyhude ..• 

Nihayet: 

- Zavallı talihsiz sokak, deyip bu
radan, ıene boı vitrin~( dükkinlann 
soluk kadifeli tezı:ahlanna baka baka 
uzaklastık. 

HABEROt 
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" - Almanyada iş görmek Rusyaden dahn 
gUçtUr .. Enver ve Cemal paşaları da 

tak ip ettiriyoruz ı ,, 
Serkit, karımın merakını tatmin et• 

mek Uzere ıu bahatı verdi! 

ı 7 tLK'JiESRlN - 1 ~ 
' 

Harp 

~ ' 1 

seınnik ı .. · 
Caauatuk Uzerffide ~evri!en ~·eg!iie haki kf !ilm ! ... 

\ .Eısra~n,glz \°t mee'tlm cilSUS· kadın 

MATM.AZEL 
DOKTOR 

SeI&nlktt Qevtilnıla tiUyük Fransız filmi 
YARIN AKSAMDAN lTtBAREN 

S CJ M ER Sinemasında 
Bat rollerde: DlTA PARLO. P!ERRE BLANCHARD 
Yarın Rkeam fçin lut!cn yerlerinizi evvelden temin ediniz 

1 
- Yarın sabah size bir aıçı ve bir 

hizmetçi gönderilecektir, Bu akıam ye
metlm.iJl ıehiıfde yeyeceğiz., Ben de 
bu cinrda oturuyorum.. Sizi yalmz bı
rakmam, herhangi bir ihtı'yacmu; olursa 

vazifeleri ifa edebile!.:ektir. Siıden isti-
fade etmek istiyoruz. BüyUk tecrUbc
niı sayesinde baıı arkadaıların fimdlye 
kadar muvaffak olamadıkları iglcri ba· 
garabilece iniıi ümlt ediyorum. Bu i§
lerin batında kara listede isimleri geçen 
ittihatçılar me elesi geliyor. Bu husus
ta lstanbulda size Jbım gelen izahati 

~-----------------------------------;;;111 
bana telefon ederalniz. 

Hanriyet evi ve bahçeyi gezmek U
.utt bizden müsaade isteyince Serkis 
cevap verdi : 

- Çok ty: olur. Siz arkadaı Vahanla 
buradaki itleri yoluna koyunuz. Biz de 
tehre kadar gidip gelelim. Şehirde ga
rUlecek küçük bir i;imlz de var-

verdiler değil mi? 
- Evet, meıclenln ı:mumt hatların

dan ma1Clmatım vardır. Teferruatın bu
rada tesbit edileceğini s8ylemitlerdi. 
Hatta size verilmek Uzere bir de mek
tup vermişlerdi. 

Emsalelz iki Fransız yıldıır 
FRED ASTAİRE - GlNGER ROGERS 

Yarm ak§amdan ltlbaren 

SAKARYA sınemasında 
göat~rifocek olan tengin, cerbeı.elf ve göz knma~tırill 

VALS DALGASI 
.iminde müteg.ddit dans ve oarkılarile seyircileri eğlendirfct 
ve sıilonu kahkaha tufanına garkedeceklerdir. ~ 

- Çok geç kalacak m•sını:ı? . 
- Merak etmeyin, belki iki saate de 

kalmaz •. 

Hocam Hamparsomun bana verdifi 
mühürlü mektubu arkadaş Arama tes
llm ettim. Muhatabım mektubu açtı ve 
okuduktan sonra: ~-------~-----------~--~---~---------~---~-------------------·--------.._--~ 

Senenin ilk hakiki bilgilk şaheseri Yirmi dakika sonra otomob'lirniı: Ce 
nevrenin dar bir sokağında kain Uç 
katlı lcitir bir l:foanın önünde durdu .. 
Arkadatım Serkls "ıddik ,diyerek oto 
mobilden indi. Kendisini takiben açık 
bulunan kapıdan üç katlr binaya gir -
dık. Kapının yanı baJındakt. odada ma
ıa batında oturan bir ıenç, Serkiıin se

- M üken1mel ı de:ii. Bllndan sonra 
bu meseleyi bur dan idare edeceğiz ... 
İttihatcrlarr elimizden kaçıracağımız
dan k~rkuyorduk, halbuki İngilizlerle 
Talat paıa arasında c:reyan eden ~il· 
zakerelerden bir şey çıkmadı... Dıger 
taraftan Bahaeddin Şakir takip edildiği
ni hissederek Peıteden Betline dHndil .. 
Bu vaı:iyet karımnda İttihatçıların bir 
mUddct faaliyet göıtermiy~.:ekleri mu· 
hakkaktır. İ§te biz bu fırsattan iıtifa
de ederek kararlarımızı tatbika çalııa· 
cağız ..• Arkadaılarımız Tal!t paıa ile 

Ladam .~ kamelyB 
l!mınr aldı ve ı 

- Siıl bekliyor, buyurun, çıkın, de
di. 

GöırODmemlş muvaf1Fakayet&erll 
/PEK-· MELEK .ve lzmirde 

ELHAM.RA 
Serkiıle beraber ikinci kata ~ıktık. .. 

Etrafında sekiz on kadar oda bulunan 
ıoı bir salona gird.:Jı::. Berlindeki arkadaıtarınrn izlerini tekrar 

Serkiı, birudan döneceğini söyle -
yerek ben1 yalnız bıraktı .. Salonun du -
varlarında Taonak f ırkuı mües,iılcti 
ile uklnının f otofrafları asılı idi. Ka
pmın kır§ııtndaki bilyUk duvard• da 
büyük bir Ermenistan haritası vardı. 

bulmuıtardır. Enver ve Cemal paıa· 
tarı takibe rncmur olan Rusyadaki arka· 
daşlarımızdan bugUnler.de ycnt ma16mat 

sınemaıarında gösteriliyor • 
BuırUn saat 11 de tenzllAtlı ma~I~ 

---------------------~--~------------~~~--~~--_..._~---~ 
·- BugUnkU tatil giliı.UnlizU hoe ve eğlenceli geçirmek i.st.erscniJ· 

gelmemiıtir. Bununla beraber, Rusya· T l Y A T R O L A R : 
da it görmek Almanyada çalıtrnaktan • TEPEBAŞI DRAM KISMI 
daha kolay olduğuna göre, o cihetten en 17 • 10 • 937 Pazar günil ak. 

Sat ve ıol duvarlar iıe tavana kadar 
yükselen aö&teıi, k1tapla dolu kütüpa· 
neler Işcal ediyordu. On dakikalık bir 
intizardan ıonra Serkis yanıma gelerek 
Taınak fırkası Cenevre merkezi umu -
mlai mes'ul murahhasının beri. bekledi
ilni haber verdi. Arkadaıunı takip ede
rek, bulundu~umuz salonun aağındalci 

dişeyc mahal yoktur ... Asıl mesele Talit I m!~ şa.mı saat 20,30 da. KURU 
pa§ayı ve arkadaşlarını elden ka;ırma· GORüLTü Komedi 3 perde. 
maktır ... BugUn Pariıten ve Berlindcn J vı '!' 16 tablo. yazan: Shakespe. 
yeni malumat bekliyoruz, ona göre hat- 1 ıınıııı il ar e Türkçesi: M. ŞilkrU. 
tı hareketimizi tesbit ederiz. Şimdilik • • • 
istirahate ihtiyacınız vardır ... Bir mild- ESKl FRANSIZ TİYATROSU ŞEHİR 
det burada kalırsınız. Bilahare icap TİYATROSU OPERET KISMI 

odaya cittik • 
Orta boylu, sakallı bir adam biıi a

yıktı karııtadı. Ve "Hoı geldiniz,. di· 
yerek undalye gösterc1,:. Arkadaşım 
Serkiı ayakta duruyordu. Sakallı adam 
Serkise hitaben, ılz arkada~ Mlnası gö
rünüz .. İstanbuJa derhal mektup yaz -
sın. Bu akşamki postaya yetiştirmek 
llnmdır. Bu itleri bitirdikten sonra tek 

ederse alınan tedbirleri kontrol etmek 17 _ 10 _ 937 pazar gUntl saat 15,30 da 
Uzere belki bir seyahate çıkarsınız. Her matine, akşamı saat 20,30 da. TOKA 
halde şimdilik kati bir istirahate ihti- komedi 5 perde. Yazan Edvard Burde, 
yaç hissetmiyor musunuz? / Tlirkçcsi F'ikri Adil. 

- Doğrusunu söylemek lazımsa, hiç __ ,.. __ 

nr buraya ıelfnfz, decı.ı, 
Yer yilıUndeki Taınak teıki11tlannı 

idue eden merkezde ve bu tetkilAtm 
bqtrlda. bulunan adamlarda:ı birinin kar 
ııarnCla bulunan b .nde garip h'.r his 
uyandırmııtı. 

Tıınak fırkasının Ruıyada ve Tilr -
kiye4e hentlz teıkllltı olmadığı devir
lerde, daha dofruıu her iki memlekette 
lı!e Tqnık fırkasına gıtyri meşru bir 
tepfltt g<SzUyle bakıldıiı çaflarda, 
fırkanın bütün f §leri Cenevredeki u· 
mumt merJceı tarafından idare edil:rdi. 
Cenevre merkezi tarafından cigara kl
!ıdı rtbi ince k!fıda baıtınlan Troıak 
'(Bayrak) adındaki mecmua gizlice bu
radan TUrkiyeye ve Rusyaya gönderi· 
liyordu. 

Houm Hamparsum Cenevre merke • 
dnden bahıcderken ,onun Taşnak 
fırbaının kalbi oldu~unu ılSyler, dev
let teıkU1tına mUtabih bir mUessese ol 
c!ufunu ilbe ederdi. Bunları dilgUn
dWcçe, fırkanın en nU!uılu adanıiyle 
naat konupcağımı bir tUrlU keıtiremi· 
yor, garip bir korku hissediyordum. 

olmazsa bir iki ay istirahat etmek is
terdim... Bununla beraber mUstacel bir 
i~ olursa mesele dcğitir ... Ben askerlik 
yapmıJ bir adamım ... htirahatiml vazi
feden aonraya tehire ahımııım. 

- O halde ıi.ı gene evinize dönersi· 
niz... Yarın sabah size bir ı~çı ile bir 
hizmetçi töndcrccefiz .. Baıka bir ıeye 
ihtiyacııuz olursa daima bana telefon 
edebilirsiniz ... Tabarl.:anız var mı? 

- Neye sordunuz? 
- Yoksa bir tabanca vermek istiyor 

dum ... Ne olur ne olmaz silatmz: 'ez:· 
mek doğru değildir. 

- Teıekkür ederim, aıkerllkten kal 
ma bir tabancam var ... lıimi görür 1 

- Paraya ihtiyacınız var mı? 
- Teıckkür ederim. Şimdilik para-

mız var. 

- Sakın masraf tan yana çekinme
yin .... Sergisin otomobili emrinize ama 
dedir. OUndUzlerf otomobille İsviçre• 
nin her tarafını gezebilirsiniz ... Yalnrz 
geceleri dıprda katmayın saat dokur. 
da muhakkak evde bulununuz, Belki 
telefonla ve ıahaan görütmek icap e
der.,, 

Bu esnada Sergi! içeriye girerek 
fatanbula gönderilecek mektubun ha 
zırlandığını söyledi ve imzalamak ilze- ı 
re arkadaş Arama uzatı. Aram mektu
bu okurken: 

- İki &atır da ben yazabilir miyim, Sakattı ~am aUkl1tu ihlal ederek, 
diye sordu.m 

yolculufun nasıl geçtif ini sordu. Alına.1 
Aldığım müıbet cevap üzerine ho. 

tedb[rler sayesinde mükemmel ıeçtiğinl •.:ama ve Hrilça hitaben bir mektup ya. 
ıöyledim ve bite bir ev tahgiı ettig- inden c 

zarak ıeyahatim ve enevrcdeki haya 
dolayı tqekkUrlerimi bildirdim. Bu-
nun Ur:erine arkada Aram (takallı bu tım hakkında malOmat verdim. Arkadag 1 
isirrile teımlyc ediliyordu) doğrudan ı Aram mektubu kendi mt>lctubuna rabte-

derek zarfı kapattı ve posta odasına ve-
doğruya mevzua temaı ederek §Unları .1 k .. Sergise teslim ett' 
aöyledl: rı me uzere "' k lk ı. 

., . . • Ben de ayaga a tım ve tekrar tek 
- Tifüs ve lstanbu.l merkezlen rar te§ekkUr ederek TaJnak fırkası Ce-

afd hararetle blıo tavııye eıdiyorlar. , k · ·n re·sı'nden }.3-• nevre mer ezını ı ayrı wm 
Her Od ıehırdekl C~tiy.etiniı;. cidd~~ Komtteclllk mekt b. I 
pya.nr takdir ve tebrıktır. Siun ııbı ı e 
liyakatli ve vatanperver gençler aayc- ı Umumi merkezden ayrıldıktan son. 
sinde fırlcamız kmdisine düıen ananevi ra Scrciıin otomobiliyle evimize dön-

ERTUCRUL SAD1 TEK 
_. __ Tiyatrosu (Aksarayda) 

ISTA?lı"'BUL: 

21.10.937 den itibaren 
her gece ve pazarları 

umuma Cumartesi (Ta.le. 
beye). 

Radyo 
18,80 Pltkl& danı muıiklıI, 10 Türkçe rıan: 

tncı tar&tındaıı piyano ve kema.n retak&tU•ı 
111,30 Konterana: Ordu aaylavı Selim Sırrı 
Tarcan t.aratmdan §lımanıarla haablhal, 20, 
MüıeyYen ve arkadafl&n tuatmdan TUrk 
rıuaJklst ve halk ıarkrlan, 20,30 Oınet Rııa 
taratından arnpç& eöytev, 20,45 Kuzat!er 
ve ark&daııan tar&!md&n Türk muslldsl ve 
halk ıarkılan (sut ayan), 21,115 orkestra, 
22, ajanı ve bonıa haberleri, 22,10 piyano 
konseri: Atına nılllt konıervatuvarmdan Ba. 
Yan Za!lropulo, 

1 - Mo7.art Sonate t. La 'I'urqu., 
2 - Chopln B&llade ıol Mlneur. 
3 - Chopln Etudes. ' 
4 - Lleıt Ctınpanella 

15 - Al~nlı: Leguldlllu 
8 - Chopln Y&lıı. • 
22,45 p!Wa aololar, opera ve operet rıa.r-

c;;alan, 23 eon. 
nuımEş: 

ıo : Daıuı mUtiğl, 20,lli: kon!erana, 20,30: 
Pllk, 20.G5: JO!alk konser, 22,ao Havadis. 
ter, 22,45 Pllk. 
ROMA: 

18: Ha!lt mu.tlk,2 0,015 Karııık muelkl, 21, 
05: Komedi, 22,80: Kon.er, 23,45: Cazb&rl~ 
BUDA PEŞTE: 

ıs: Slgan muz:ı~. ıo,Oll KoılUıma. 10,85: 
Orkeııtra, 20.20: Konteranı ve apor h&berlerf, 
21,: Pl&k, 23,lfi orkestra, 2(,30 cazband, 

dUk. Hanriyet "Saadet yuvası, nın ta-· 
raçuında sabınıılıkla bizi bekliyordu. 
Evvelce kartrla§tırdıfmuz veçhile ak
ıam yemeğini §ehirde yemek Uıere yola 
çıktık. Arkadaıımız Sergiı vaktin hc
nUı erken oldufunu ileri ıilrerek: 

- İltencniz ıiıi Loıana kadar r5-
türeyim. hem ıUzel bir gezinti yapmıı 
oluruz. hem de daha bUyUk bir İ§tiha ile 
yemeğimizi yeriz, dedi. 

(Devamı vu) 

SAKARYA sinemasındS~ 
göeterilmekte olan eğlenceli, gUİilnçlU ve aml zamanda. mevzuu b 

Sevimli Serseri 
M A ü'RmlC"E~p CH EmVALI E ~ 

sizi eğlendirecek ve kahkaha ile gi.Udür ecektir. 
!lavet.cn: Paramount Jurnal ve (3 DAKiKA) öğretici fi101 

Bugün saat 11 de matine ,; 

~----~~------~~~~--;J 

TORK ANONiM 

ELEKTRiK Şirket 
MCDORLCGCNDE'.~ 

Ostanbul Elektırlk Şirketi 

Cumhuriyet 
Bayrant! 

esnasında umumt ve hususi donanıJJ~C 
slsatıno U\zım olan elektrlğl vermelı ~ 
ınUtteri saatinin kudreti dahlUnde bulunmadıkça ~~ 
tesisat hakkında bir ihbarname verilmeıl icap e 

tekmil alAkadarlara arzeyler. 

Bu ihbarname en geç d~ 

25ilkteşrin 937 tarihine kS 
Şirkete gelmelidir. ..ı 

TAKI ZAFERLERi~,, 
ve takmll mühim donanma te6t'I 
tının rabıt imkanları evvelce şır "1 
tarafından ttltklk edilecek ve ~1r 
ıar ruhsath teaıs~t müteahhit 

/ ne yaptırılacaktır. ı 
Bu ahkAma riayet adllmeı;,• 

yalnız bUna sebeb olan tesl 
de~uı bütün bir maha11en•"ııt 

Donanma tertibatına zarar vere111 
r 

. ' 
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.. ,&.th'?l~ayet ve aşk romanı . 
Chriıue·nın bu ıUu1 rom&to' (Vi...Nd) tarafmdaD Ulrkçeye çevrılmiıtlr. 
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•~bir heye r~n ıozlcri içine baktı. , hafif bir kızdı. Ken ını yu se e 
•eaıe: Qn ıfade etmeden, aakin bir aatardı. Mesleğini icra ettiği ıırada, 

- ~ 1 ııyet ciddt konuıur, hususi. hayatında 
S oe kil • ded' tefen 1 ı. iıe aakacılık, tuhaflık ederdı. 

~İrlikte a.td~lc~ erkeği dalına atvmi§ti. - Aldırma. ıüzelim .. Her ıey yolu-
ı, orııtan.d arı danı derılerindenbe· na ıirer 1 • diye Mariye teselli verdi. Şu 
reıdilderi 1 k.uı }'Uvalan aramak U.ıere ıırada bizim maymun hangi ayağı üze-
0rııı •c~nu ~ilnlerdcnberi.. Ste"en de rinde danı etmek lazım ıeldiğini kcsti-
!rıını C.riblt~. LU:in, milzik - holdeki remiyor. Hakkında yap~ığın propagan-
tccede de~~;Ule mukavemet edecek de- da lehinde mi, aleyhinde mi teı;ir yapa-

Stcfcn ~1 
.' ı.:ağmı bitmiyor. Benim kanaatimce. 

- Ah' 1.Ç•ni Çkti: propaganda lehindedir. Yakında bu i~-
dıı1t ki .. ' bıı ikiıniı o kadar ~eaut olur ten dolayı memnun olacak. Şimdilik Al-

Gısrı . Jaha ısmarladık, lcardeıim . tıte bir it 
~., ~h~r;~i~ olc'nünden hayaller reçti. çıktı. Mütterilerimden bir kadın geldi. 
~-"'hnncri 

1 
• tbaph çaylar, mantar Allah vere de kötü köpcfini beraber 

~r s ' 11 •le otJ u t' · lmaaa " <>nra r- ar zerinde gezinme- ıe ırmıt o ... 
~it bıını " .c.vet, sonra çocuklar .. Bü· Bir dakika sonra, Glads, gayet se-
bir •rdan aa • vimli bir tarzda, müıteriıine yakla~tı. 

tire~~~t;i. b~n: ~is~~iğ::;~~~a~!: - Bonjur madam! - dedi • Mini mi-
~ıl . .' &etıremiye-;ekti de.. ni köpeğinizi geti~ediniı: mi?.. Nere 

llttı._.cruıı b. den baıhyacağız? Şampuan yapmaktan 
dıı~n daim~ !~~n perdeledi. Ve- mı? Böyece, mösyö Hanri için hazırlan-

• ın olan ıtıini duy-
mıı olursunuz. 

~' Stcfen J M Mari, y.ın taraftaki ooaya {irdi. Bu-
~:0rııırıuı ~:mki bunu hakikaten rada., uçla:ı krna karı~ılc bir boya bo-
~ tt btra~ nıçın tereddüt etmeli? yalı olan bir lcadm, aynaya eğilmiı yü-
tııdilitind r •eyahatc çıkarsak, Siıeli zünü tetkikle meıguldii. 

ltr1te1c ken talak İıtiyecelctir. Ayni odadaki erkek arkadaıına: 
'lıı:-' Siıin ~nı ıu~turdu: - Ah, azizim; buı-\ln ıuratrm bir 
·'<Q~e ed Yle hır d~lilik yapmanıza halde ki ... - diyordu. 

eccğimj 
IUıı' Adanı hnır mıaınrz? Arkadaı; iıe, yorıur:. ve bezıin bir 

~l'li'IJ •en de ... Efkirı umumiy.... halde, elinde tuttufu l:ir mecmuanın 
.1Cteğ' L.._ ~-

ı,._:' A.ı, .... ~ 1 u.ıuıa vız cetir. yapraktannr çeviriyordu. Herif dalırn 
•rtri ~ .. n d d'ır;.• d 1 

allk.. l?ı. ••• d' e ı.,ınc ben ehemmiyet a cm: 
·•ıırdu. ıye katf bir ıt•le kıdmı - Ya ... Cicim ... Sanırım ki her sa-
~ctlttia l{ · bah oldujun ıibiıin 1 • ı.:evabtnı verdi. 

>'t d; ~ele catr: Mari i~eri firdifi vakit, erkek arttk 
•'- llittdil n &rkıer bir vuiyet ı . di· mecmuınm yapralclarmı çevirmez oldu. 
,..ııı .. _ · - or x 
ll11 '"" bıtıı .• • aman yarabbi 1 Bu ., m battan apfıya kadar ıüımcfe 
b~ l\tb l'll1ıl, ttıbttarla ama dolu ha... batladr. 

ıı ht -:t Çok • · • }' . liyıe h ıyı ınu.n .. Oldufu ri· Mari, mümkün mertebe aevimli ıö 
rilnmek iıtiytrek. riltUmıiye ,uıumıi-iiltıe1t ' Q§uma ridiyor ... 

'~ Ö)'J~ı:tale dedi ki: 
.\~ tdie. •. :Sen cidiyoraft'I ... Yolü 

.. ,11 Yjr~ 
'• •Urdu '.JI ' • 

~ırn.' Aıılha . 
tjllt St•itdifıı~rladık 1,, demek için 

s~••tlıdı 1 zıınan, narırlan biribi
ı .. 11~lcr· • 
•tıyı 'Yit if 

"'t tttilcr -.de edemediklerini ıöz-
ı._ {Ol • 
"f~ 11

1\ bir dö 
tıpı._ ~Uıurdu Onenıecindt Venetia kır· 

~dtl\ · rıdı c. e b' . kald ll". _ • Vttdi. t. zen ırı ı-
~'4<fın: 

dil, ..... \' 
· ıt· •hancı bi 

)''td 1 ıtı ac:ab ., r ad.anıt • diye düıün-
t tardUın ~ • . Mumalih, onu bir 

~h ~İltl\l b cıbı Ctliyor bana 
·oı'i aııca ta ... .,, 
"'dUıundu rafı dıldr .. Jan • Je -
rıa. . 
\r ncı ad 

hırd tllttia }{ aın Stefcn'e tıkıldı 
'llbi er, evin • 

•• ..... re ırçrıdı. e \'araı..:ıfı arrada ,11. ~ ... Sah·. 
bı.·~ ta"'" ı ... Bu "·
. "'Clt ".rarede Yer· . •--mı tanıdım .. 
~tti., de Polia hafi ı.nı ;ermiıti. Mahke
ı._ ~.~ Yeıı oldufu ıayım-
~ldr: ıt dınıafında . 

··- :S hır •ual tıkıldı 
t.lbt' tıraya n 

... e Y•pnı 
•fa geJmiı a-

011 o il 
A. f; ncu kısım 

'l''hıt "tıı a", ,J 
~rn.. ikatnı f qS 
n-~·-. lca erdaaın.1-
~·~ tittf tııılc bir hlı 'le, Marj zihni 

ı. •. t1c,, : de Antuan'rn ya
.... iL- tıyetie 
h· -..tte A ~ııtuan 
~t tarı~ l'tdrey Li , . llnılan adam, 

ııru ır ltarııı.dı ı tı. Mariyi aoğuk 
Yordu. ırı iri bir fİJi ttılr lraılan, me

• • .\nd '1r nıOj~Jcmi
•,ın le re" l..i 
•oıc tndirı· 1• •nne1• 
.,.. 'fınırt hı tcııebr ..;b.ı Yahudi oldurwu 
"

1 •d lıd d •· 1 ltta d t:ıff. 11llt~Uı 11 Unu •ı r r. Bruton 
·ll:tdı. ~rıuırna;n~,. lnrtHıce-
t.rari'IJ fibı bir tavır 

•h .. ,., • .1t ~""· 
-. ·eı:ı - ... bıi 1 "•"t }';ı~... y t Uunalc 

·t • 11~ se • '·· O lti bi ' •bdaı nıu-
tte l ~•hat .t l~i Jn d 

ele •1.1 ~·a • e~lfteıi " ı ı, tay-
lleyhi ~t.!ı i:; "1\' ta~e rert~i? 
1> :ı .. , 1- ıtts•ı•r:' 
b ~t't>~:ı ~l.lllUJtu, • ~ ·•n ftvlral~-
'<İdde -~,..ıerıa· . 

e~ t" tini b ı IC:Sylc:ı.d' 
"l'lt a. ' ıı ıu ı ... 

A.~· • -~ 'r· ret].. t • • 
· ıc.~c:~ıi.a " 1 0r:~-:ı .,,; esın., cttilıc-

lı\ı Gt rı1l~ cı.~ ::::ıt:._, 1Yn1dı. 
-~. -~ da ı •ellınJar:. 

"t lrCSpij 1r ıftııi 

- ~rıjur,. maduıt - dedi . 
Ve uberlenmiı. allfllmıı cümlele

rinden birini savurdu: 

- Çoktanbtri aizi cörmemiJtim e
fendim. HerJı.lde aeyahatteydiniz rali
ba I ... 

Saç.r boyalı kadın: 
- Antib'den geliyorum 1 dedi. 

Ve renç kın merak!:ı baktı. 
Mari: 

- Ne güzel memJekettirl - dedi. -
(Bu takdiri ifade eden sözün.deki aah
telilc belli oi.uyordu.) Saçlarınıza baka
lım madam .... Bu seferlik pmpuan ya
pacafıs ve Jm.ırıc:afız galiba.. Yoku 
boya.mı emrediyorıunur? 

Bir an. dalım dalıın. kadın ayna· 
ya eğildi ve aaçlannı muayene etti. 

- Zarar yok ... Bir hafta daha bekli
ytbilirim. Aman yarab1>i.. Bu sabah ba
bapnun hali petiıan ... 

Etkelc: 
- Cicim! Bu saatten 10nrı yüzünü 

diUıelttirmefe kalkma... dedi. ' 
Mari: 

- Durun mösyö Jorj bir bakim. 
Tekrar icadın, genç kıza bir nazar 

attı. Birdenbire sordu: 

- Kuzum efendim ... Siz dün istin
tak mahkemesinde değil miydiniz? Şu 
tayyare meaeleainden dolayı ıahit sıfa
tiyle çağmlmııtınız pliba '! ... 

- Evet eftndim. 
- Kimbilir ne heyeo.:an duymuı olı-

cakaınız, Kuzum pana ~u meseleyi an

latır mramrz? 
_ Peki madam ..... Fakat bunlar hiç 

de hoı olmryan hatıralar ... 

Mari, miitteriıini ~e~nun etm~
fe çallltl· Mevı:ua 1ırch ve lcendı-
ıine ıorutan bütJn sualleri anlattı. 

( Devanu var) 

Blllyor musunuz? 
...._.....,~,_,._.. ,_ -- -

· MarkaDar 
neBere delalet 

ecııvoır '? 
. 
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Evinizde bulunan porselen, çanak çömlek. 
lerin altmda, blr çok garip ltaretler, marka
lar1 yazılar rörUratlııUz. Bunların nelere de.. 
illet etUauıt anlamak iatıyorıanız, buraya 
koydufumuz tablodald numar&lara bakarak, 
lzıı.lı&ttakl ayni numar&Jarm kal'fllıtmı o. 
kuyun. 

Franu. - 1 Burla Ren, 2 - Bua.se, 3 -
Ş&nt1ye, 4 - LU, 15 - Lelnoj, 8 - Marailya, 
7 - Mensl Vilrua, 8 - Orlean, 9 - Parla • 
KUnyanklr, 10 - Kont d'Artua fabrikası, 

11 - Pontoıu fabrikaaı, 12 - Tiru sokafı 
fabrlkuı, 13 - Bondl sokatr fabrika.sı, H 
- Fobur Bentonore fabrikası, 115 - Sen -
KlQ, 16 - Vensen, 17 - den 36 ya kadar: 
Scvr (bunlar krymetıldlr ve tarihleri JUnlar. 
drr: 17 - (1753.17156) 18 - (1769.1793) 19 

-- - (1793.1807) 20 -- (1803.1804) 21 -
(1810.1819) 22 -( 2814.1824) 2S _ (1824. 

1828) 24 - (1824.1828) 25 - (182!..1828), 
28 - '1829.1830) 27 -- (1829.1830) 28-32, 
(1~2.1M3) 33 - (1,855.1860) 36 _ (§imdi-

k! marka> 37 - (LA Roıel), 40 - (Scn
KlQ) 41 - CRuen) . 42 - (Ruen) 43 -
(Rutn) H - (Ruen), <f:S _ (Lll.F!lndr) 48 

- (Lll), '67 - (Reveranı 48 __ (So) 49 -
(Senaenl) 50 - (Daprey) 51 _ (Loren), 
52 - (Strıubur) 53 - (Burgon) M -

(lıluıtye) 57 - (Ren&k) 58 _ (Nevera) 159 
- (Neverı) 60 - (Neven), 

Belçika: 81 - (BrUj) 62 _ (Brüksel), 
İngııtıtre: 6S - (Vedvud) 64 _ (Llver. 

pu), ~ - (Llverpul), 
İspanya: 66 - (İspanya) 

Polonya: 6'7 - (Koruç) 
Rusya: 68 - (Peter.sburg; §imdik! Le-

nlnrrad) 69 - (Peteraburg), 

tt.aıya '70 - (Fıoransa) '71 _ (lıfedic:ll. 

12 - (Medlçi J 73 - Toakan) 74 _ (Şafc~. 
ello>. 75 - (Urbino) i6 - (Ferrare) i7 -

(Verone) 78 - (F1oransaı 79 - (Napoııı 

AO - (Venedlk) 81 - ( Vlaıuıa) 82 - (VI • 
nöf. Torino cıvannda), 
Po~klz: 83 - (Vlata Alegre) 
Almanya: 8' - (MaY1cn - Saksonya) S5 

Tonton 
anıca 

Tevkifhanede 

Zavallı 
doktorlar 

Gözlerimizi faltaşı gibi aça aça, sağa 
sola devire devire dediitodular yaparız: 

- Doktorlar ama kazanryor ha ... 
İşte falanca apartman ... Falan4.:a apart
man ... Hep onların ... Hep onlar yapıyor. 

:Fakat doktorların meziyeti, diğer 
meslek sahipleri üzerin~ faikiyeti daha 
mektepten başlar. Üniversite statis
tiklerine bakınız, bu sene, iktısat tale
besi ancak yüzde elli küsur nisbetinde 
muvaffak olduğu halde, tıp fakültesi 
yüzde doksan derecesinde muvaffak ol
du. Demek ki, hekimler daha "çekir
dekten çalışkan oluyormuş. Belki de. il· 
me en ziyade mütemayil gençler, mahi· 
yetinde ili:n bulunan hu şubeye kendi
lerinin hasrcdiyorlardır. Sonra, eskiden 
kurulmuş olan tıbbiyenin ananeleri de 
var. Bütün bunlar. doktorların cemi
yette sivrilmesine, apartmanlarr da siv
riltip yükseltmesine sebep oluy-0r . 

Doktorlar, hayatlarım kolay mı ka
zanır sanıyorsunuz? Bu sanat çok güç 
iştir. Güçlüğü şurasında ki, bir hekim, 
ilim adamıdır, ilim adamı, münzevi, ra 
hat yaşamak, vaktini kendine hasret
mek ister. Halbuki doktorun zamanı 
asla kendine has değildir. Ne sabah, ne 
öğle, ne akşam. ne gece istirahatinden 
emindir biçare hekim. Günün herhangi 
bir saatinde onu tctebbus daldığı masa
nın başından. sıcak yatağından, aile 
sofrasından. eş dost sohbetinden kopa
rabilir: 

- Haydi vazifeye l . diyebilirler. 
Gitmese: 
- Kanunen mc•.:bursun... Vicdan 

borcundur! - diye haykırırlar. 
Bazan öyle tesadüfler olur ki, civar

dakiler artarda hastalanır. Hepsiı ( de 
ayni doktora koşmak mecburiyetin.de 
kalır. O zaman, ne uyku ne istirahat... 

Bir komik film seyretmiştim: Ka
dın erkek iki doktor evleniyor. fakat 
züfafa girmelerine imkan kalmıyor. Zira 
müşterilerden kiminin ağnsı tutmu~. ki 
minin doğurası gelmiş.. Sabaha kadar 
biri eve dönüyor, ötekini bulamıyor, ö
teki işini bitirip geri geliyor, beriki 
yok .... 

Hakikate!l de öyledir: Doktor daimi 
çalışma - tabir caizse • "tehlike,. sine 
maruzdur. Mesela, bir gezmiye git
miş. yahut tatil alarak sayfiyeye taım
mıştır. Biri bayılabilir, başka birinin 
kalbi tutabilir, ücüncü betbaht öğüre
ilir.. Yeni komş~lar: "Oh. civara bir 
hekim geldi şükür f., diye sevinerek se
nelerdenberi kalma ill:tlerini göstere
bilir. 

Doktorluk öyle bir meslektir ki 
kimseye: 

- Selamün aleyküm 1 - demeğe gel
mez. 

Selam verdi mi, borçlu çıkıiır . 
Ziyarete gittiği bir ahbapta. bütün 

hane halkı, büyüğünden küçüğüne, hiz 
nıetçisinden aşçısına kadar karşısında 
srrdanır: 

"Sevabına bakacaksın! ... " çare 
yok .. 

Para verseler bile, en kötüsünü. en 
eskisini seçerler .... 

Zarfrn içine nezaketle koymuşlar
dır. Geri dönerek: 

- Hu! eksik verdiniz kirli verdi
niz! • denemez. 

Diyen doktor zuhur etse bile. dünya 
nrn en kaba. en ahlat adamr sayılır. Bil-

- ( laysen) SS - (Mayscn) 89 - (Ş\·artz. 

burg) 90 (Fuldn ) 91 - (Frankentnl _ 
Bavyera) 92 - (Anspaş • Bavyera) 93 -
( Pnısyo.J. 

r\l'UShırya 91 - (Viyana) 
Hot:ında: f!;i - (Vesp) llG - LAheY) 97 -

(Dolft) 93 - «Dc:!t } 99 - (Amııtrrdam) 

ıoo - (Holandal, 

tün diğer mesleklerde pazarlık heHil ol
duğu haLde doktorlukta paraya ~mih 

bile en büyük vicdansızlıktır. Haramm 

haramıdır ! Kabineye tedavi ücretlerini 
yazmak hasisliğini, cimriliğini ilandır. 

Bütün bunlar haydı neyse, fakat ya 

hastaların nazı, hamakati hastaya refa
kat edenlerin küstahlığı ... Doktoru "pa-

ra alıyor ya ... Hizmetimizdedir! .. " te
lakki etmeleri... 

Alman tabipleri, milletlerindeki di
siplin merakına sığınarak bunun önüne 
geçmişler. gene neyse. Zabitin nefere 
emretmesi kabilinden "maiyetlerinde
ki., hastalara veriyorlar kumandalan ... 
Hastalar da, - zenginlik, fakirlik farkı 
gözetmeden - mafevke itaati boyunla 
rına borç biliyorlar. 

Fakat bizrle henüz birçok ahvalde 
doktor "güllabicilik,, yapmak vaziyetin· 
de bile kalıyor. 

Mahmut Ata anlatıyordu: 

- Ben nasıl kızmam? Ben nasıl 

sinirli olmam? Ben baznkimseleri nasıl 
terslemem? Mesela soruyorum: 

''- Kızım ne zaman !hastalandın? 
"- Bizim karşıki aşı boyalı eve ki

racı taşınmazdan evvel. 

"- Kiracı ne zaman taşınmıştı':' 
" M. l 1 - ıra ay arın düğününden sonra. 

"- Miralayların düğünü ne vakit 
oldu? 

"- Rabia hanım Adanaya gitmişti 
ya hani ... 

"- La havle vcla ...• 

Doktro Abra vaya da şunu anlatt: 

- Bir hastam karısiyle beraber gel-
di. Konuştuk. ilaç yazdım. Hastanın 

taşlıkta yalınayak yere basıp kendini 

üşüttüğünü öğrenince şaka olsun diye: 
"- Kc•.:anıZ19: tabanına yirmi değ

nek indirin!z hanım! _. .deyi erd\m. 

"Biraz sonra kadın gelip de göyle 
sormasın nu: 

"- Yemekten evvel mi, yemekten 
sonra mı? ı . 

"- ilaçlan yemek arasında vere
ceksiniz diye kaç kere tenbih ettim, 
hanım? 

"- Onu sormuyorum. 
"-Neyi soruyorsunuz ya? 

"- Yirmi sopayı .. Yemekten evvel 
mi son.ra nu vuracağım? 

"- La havle veJS .... 

Bu hikayeler.den sonra doktorların 
haline acımamak elden gelmiyor. A·-

partmanlar da ~elil olsun hepsine, han 
lar da, külhanlar da ... Safayı hatırla 

kullansınlar ... 

HABER 
AKŞAM POSTASı 

I DA RE F. ı • / : 
lstanbul Ankara Caddesi 

l'o!ilıt &ıotuııu: hıt•obul 214 1 
Telgraf adresi: ıstenbul HABER 

Yazı işleri telefonu: 2ll872 
idare, ll~n ı 2•370 

ABONE 

Scocllk 
6 aylık 
8 aylık 
1 aylık 

Baılfdıqı IJU (l'A lllT} /IJalbaaaı ........... -~--~ ........................ -.. • 
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HükOmet ecnebi pro
fesörlerden memnun 

Dönen talebe için istisnai mua
mele yapılamıyacağı bildirildi 
Ankara, 16 (A. A.) - Maarif Veka. 

letinden tebliğ olunmu§tur: 
1 - İstanbul üniversitesinde bu y>l 

imtihanlr.rmdn muvaffak olan talebe. 
nin sayısı 2779, sınıfta kalanların sa. 
yısı ise 1061 dür. Şu halde ortalama 
bir hesapla sınıf geçenlerin nispeti 
yüzde 72,3 tür. En çok mu\'affak olan 
tı, fakültesinde sınıf geçme nh;~tı 

yilide 90 ve en az muvaffak olan hu. 
kuk ve iktısat fakültesinde ise müte. 
nazıran yüzde 58 \'e yüzde 54 dür. 

2 - Mahbuatta ve bazı talebe mü _ 
racaatlarındn UssUmizanın 7 den 6 ya 
indirilmesi, veyahut ara imtihanr ko. 
nulması gibi mer'i talimatnamr>ler i 
haricindeki temenniler vekaletçe yer_ 
siz görülmllş ve taUmatnameler hü _ 
kümlerinin tatbikınrn tabii olduğu la 
zımgclcnlcre bildirilmi~tir. 

3 - Talimatnameyi deiiştirmek 
ka.stile haksız ve usulsüz müracaat _ 
Iarz teşvik etmek istiyen ,.e esasen 
hukuk fe.kült:eside iki sene sınıfta ka. 
larak geçen sene iktısat fakültesrne. 
geçmelerine müsaade ~dilen ,.e hu fa. 
küıtede de bu sene gene sınıfta ka • 
]an ve arkadaşlarım üniversite aley. 
hinde müşterek harekete teşvik eden 
3 talebenin üniversite ile alaka \arı 
kesilmiştir. 

4 - Üniversitedeki yerli ve yabaıı. 
cı prof esörlcrin çah13ma ve verimle • 
rinden cumhuriyet hükumeti mem • 
nundur. 

Matbuatta. üni\'ersite de dahil ol • 
mak ilzcrc talebeyi çalışmamazhğa ve 
beyhude hayallere saptırmaya milsa. 
it neşriyatın memleket irfanına zarar 
verici olduğu ve bundan çekinilmesi. 
nin bir memleket vazifesi bulunduğu 
sureti mahsusada zikre değer mahi • 
yette görUlmUştür. 
Ankara hukukunda dönenler 

Ankara, 17 (Telefonla) - İmtihan -
lar Ankara hukukunda. da ekseri ta
lebenin dönmesiyle neticelenmiştir. 

Bilhassa ikinct sınıfın Borçlar im. 
tihanında dönenlerin nispeti yüksek. 
tir. Dönen talebe makamlara müraca
atta bulunmuştur. Adliye vekili Şük. 
rü Saracoğlu meşgul olmuş ve izahat 
almıştır. Yalnız bir günde imtihana 
girc-n 42 talebeden 34 ti dönmüştür. 
Askcrlii"(ini bitiren Ankara 

hukuku mezunları hizmete 
ah nacaklar 

Ankara, 17 (Telef onla) - Adliye 
vekaleti hesabına Ankara hukult fa • 
kültesinde leyli olarak tahsilini ikmal 

ederek kısa hizmetle askere alınmış 
olanlardan, Cumhuriyet bayramında 

terhis edilecek 60 kişinin 2556 sayılı 
hakimler kanununun muvakkat mad. 

Mekteplerin 
kitap ihtiyacı 
Vaziyet normal 

yola giriyor 
Mektep k.:taplan iıinin !ıalli için ma

arif vekaleti neıriyat dir"'ktörü Faik 
Reşit diln Ankarad:ın şehrimize gelmiş
tir. 

Dün neırryat müdürünün reisliği 

alt nda bir toplantı yapılmıştır. Lise, 
orta ve ilk okulların k 0 tap vaziyeti nor

mal bir şekle girmiı bulun maktadır. Bu 
hafta zarfında orta okulların okuma 1, 

hendese 1, 3, cebir 3, biyoloji b:rinci 
sınıflara ait kitaplar satışa çıkmıştır. 

dnümüzdek: hafta da ilk okulların 
beşinci sınıflarına ait taba~t bilgisi, or
ta okuların t:ırih 1 ve 2, ve gene orta 
okullara ait kimya ve fizik kitapları sa
tışa çıkacaktır. 

Caz 9'onserl 
Avrupa veAmer.:kada büyük bir şöh

ret kazanmış olan istanbuliu caz orkcs 
trası şefi Gregor Kelekyanın şehrimi
ze geldiğini yazmıştır. lstanbulda yerli 
sanatkarlardan bir heyet kuran Gıegor 
.:.Ik konserini önümüzdeki perıembc ak
şamı Beyoğlundaki sinemalardan birin
de ver«ek Cumhuriyet bavramznda 
Anianda bulunaeak.\ır. 

desinin B fıkrasını tadil eden 3206 
numaralı kanun hükmüne istinade11 
vekaletçe nam22Uik müddet ve imti. 
hanından istisna edi'erek doğrudan 

doğruya otuz lira asli maa~lı hilkım 
ve mUd:leiumumi muavinliklerile sor. 
gu hfıkimliklerine kur'a ile tayinleri 
takarrür etmiştir. 

5.11.937 cuma gilnU saat on beşte 
açık yerler için Vekalet daimi müst.,,_ 
ısa':'I hıızurunda kura c:ekilecektir. Ta. 
yin edilen gün ve saate. herhangi bir 
sebeb ve mazerete binaen hazır bulun. 
mıvanlar namın~ rla, vekaletce sccil<'~ 
cek arkad:ışına kur'a c::cktirilecektlr. 

iki taraf muvafakat eylediği \'11 

hizmet ve kadro icaplarına göre bir 
mahzur bulunmad·ğı takdirde alaka -
darlar kur'a i'e kendilerine düşen yer 
leri biribirlerivle değiştirebilirler. 

Mecburi hizmete tabi bulunmıyan 
Ankara ve İstanbul hukuk mezunla -
rından, hakimler kanununun 3 üncü 
maddesinde yaz!lı vasıf ve ı:artları ha 
iz olanlar dahi mektep diplomacı ve 
hüviyet cüzdanı asıl ve suretleri \'C 

hUsnühal ve sıhhat varakaları ve fa. 
al askerlik hizmetini yaptıklarına ''e 
ya askere elveri~li olmadıkları anla -
şıldığma dair ve!'ikaları getirerek ku. 
raya iştirak edebilirler. Bu takdirde 
birinci maddeye tevfikan namzetlik • 
ten istisna edilerek doğrudan doğruya 
otuz Ura man5la muavinlik sınıfına ve 
ya sorgu hakimliğine tayin olunurlar. 

Leyli mezunların kur'a neticesine \'e 
memuriyetleri yüksek tasdika iktiran 
edinceye kadar ac;ıkta beklememele • 
rini temi~en müracaatları akabinde 
muvakkaten Ankarada 25 lira maaşlı 
mahkeme katipliklerine tayin edile -
ceklerdlr. 

Dünya seyahatı 
· yarım kald.ı ı . 

lzmlrll iki afacanın 
marifeti 

tzrr.:r civarında Tepe!:öyden devria
lem seyahatine çıkan iki yaramaz iki 
ldefa köylerinden kaçını§ ve nihayet ya
kalanmıştır. 

Tepcköyün, Ertuğrul mahallesin
den on bir yaşlarında Selim oğlu Nafiz 
ve on yaşlarında . Mustafa oğlu İhsan, 
ellerine gcçird'kleri yirmi beş kuruş ile 
dcvıialem seyahatine çıkmayı tasarla
mışlar ve bir akşam üzeri i=r.:ir yolunu 
tutmuşlardır. 

Çocukların meyd\lnda olmadığı an
laş lınca, her iki socuğun velileri tela
şa düşmüşler, ges vakit keyfiyeti jan
darmaya ihbar etmişler\ii:-. Bütün köy-
lere yaprlan telefon tamimi üzerine so 
cuklar sekiz kilometre uzakta Kuşçu
burunda, tutulmuş ve muhtara teslim 
ed:lmişlerdir. 

Fakat çocuklarda . seyahat arzusu 
kökleşmİ§ olacak ki muhtarın gafletin
den istifade ederek, tekrar gözden kay
bolmuşlardır, 

Jandarmanın şidctli takibi netice
sinde ki çocuk tekrar Oğlan anasında 
yakalannu§lar ve Tepeköye getirilerek 
vel!lerine teslim edilrr,:şıerdir. 

lskenderunda 
Türk limanı 

Heyetimiz 
An9'ııradan harta 

içinde hareket ~diyor 
tskenderunda kurulaca}: Türk ser

best !iman mıntak:ısr yerini tetkik et
mek üzere bir heyct:miz Hataya gide
cektir. 

Hatay statüsü mucibince Hatayda 
kuruiacak olan serbest gümrük rr.ınta
kasrnın yerini ve vaziyetini tetkik ve 
yapılacak tes:satın maliyetini tesbit 
için Hataya gidecek olan bu heyete 
iktısat Vekaletinden liman itleri müdü
rli Asaf. Türkofiı müşavirlcmde.1 Sü
reyya. gümrük ve inhsarla:: vekaletin
den de müfettit HulQsi tayin cl:liltr}t
tir. 

HABER - ~faJll postan 

Pplbol ve islerim için 

Antrenörler 
getirtilecek 

Atletizm antrenörünün 
ınuk<t\'elesi uıatı:dı 

Eskrim antrenörü Zaltanm biten 
mukavelesinin yenilenmemesine ve 
başka bir muallim getirilmesine karar 
verilmiştir. 

Futbol için de bir senedenberi mUn. 
ha: bulunan hem milli takım mual • 
hmliğini ynpab!lec~k. hem de yerli 
aıttrcnör yetiştirmt'k üzere dersler ve. 
rebilccek bir.isinin memteketımize da. 
vet edilmesi, ve bu yeni muallimin Or 
ta A vrupanın tanınmış simalarından 

olmast takarrür etmiştir. 
Ankarada çalı~an atletizm antrenö. 

rü Macar Rntkayın faaliyetinden 
memnun kalan atletizm federasyonu 
kendisiyle iki senelik bir mukavele 
yapmıştır. l 

<Cı.ıı m ll'ı\YI ırDye-ü; bayıram o ın<dlal!<I 
maıçOaıır 

Peşte Muhteliti 
lslanbulda oınısJ Biri Ankaıada iki,;i de 

iizeıe üç müsabaka yapacak 
Cumhuriyet bayramı günlerinde pılacaktır. lstanbulda yapıla~ 

Tilrk futbolcüle::iyle Macaristanın Bu- birincisinin revanşı olacaktır. 
dap3ş~e muhteliti arasında müsabaka. 
lar yapılacağını evvelce okuyucularr. 
mıza haber vermiştik. 

Macar federasyonunun teşkilatımıza 

yaptığı teklif kabul edilmiş olduğun. 
dan Türk - Macar futbol ka.rşıla.şma. 
ları takarrür etmiş bulunmaktadır. 

Öğrendiğimize göre, Peşte muhte. 
liti 28 ilkteşrinde !stanbulda: !stan • 

bul - Peşte, 29 ilkteşrinde Ankarada 

Ankara • Peşte ve 1 ikinci teşrinde 1s 
tanbulda: İstanbul • Peşte maçları ya. 

Grup birincilikleri jçlJI 

Mersin 
futborcuıarı 
Kampa glrdllet 
Mersin, (Hususi) - AtlanadJ 

lacak olan Seyhan bölgesi grup 
rına hazırlık için, Mersin idmaıı, 
futbolcuları 15 günlük munta 
disiplfoli bir kamp hayatı sür 

dir. 

.Borsada spor 
Kış sporları için tetkiklere 

başlandı 

Konya şampfyoo• 
Selçuk sp~r 

Futbo:cuları Adanaya gid•~ 

Bursa 14 (Huswıt muhablnriıtzdelı) - Kij 
mevsiminin yaklajmaaı dolayısile Uluaafd& 
yav&§ yava§ lia.zırhklara ba§Janılmaktadfr. 
Geçen gUn de Bö!ge başkanımız nbay Şefik 
Soyer, saylav A. Hikmet Ayerdem ne bfrllk_ 
te Uludağ& çıkarak orada tetkiklerde bulun_ 
mu§lardır. · 

Duraspor - Muradiyespor 
birleşiyor mu 

Son gUnlcrde Dur&apor ne :Muradlyeapor 
klUplerlnln blrl~melert etrafında rivayetler 
dol&§mıya ba,,ladr, HattA Muradlyesporun 
yıllık kongresinde bu mevzuubahs olmuı ve 
ba.Z1 tiyeler buna itiraz etmı~erdir. Duraapor 
ıuıar da btlyle bir ~eyden haberler! olmadık. 
lan glbl bunu' hiç de dll§Uomedlklerlnt aöyte. 
mektcdlrler. Bize kalırsa; aynl muhJUn ço.. 

iÇERiDE: 
• Belediye tarafından hazırlanan bir ata.. 

Uatfte göre, eyJOl ayında tstanbulda dört a.. 
partnnan, otuz dokuz ev, Uç dUkkAn, on beı 
rnuhteUC bina yapılmıştır. 

• CumhuHyet bayramında Ankarada pa. 
raşUtıc atlamak üzere TUrkkuşundah; mek. 
tep talebelcrtndm 27 genç Ankaraya gide_ 
cektır. 

• Ekmek narhı komisyonu )"llnn toplana. 
rak ftyatıan yeniden tesblt edccekUr. 

• Milli sanal1 birliğinde dUn de ~la aanayt 
erbabı top'ıtnarak bu u.nat §Ubesinde Cazla 
lstıJuıaı olup olmadığını tetkik etmi§lerdtr. 

• İlk kayakQt kofllcst bugün Uludağa çık. 
mı§tır. nıı sene mc\•slm her seneden erken 
ba§tamıotır .. 

• Meksika mili! bayramr mUnıuıcbeuıe 
eumhurrelslmlz AtatUrkle Meksika cumhur. 
reJsl arasında tcıgrnnar teati olunmuı:ıtur. 

• Ziraat mUste,an Naklddln, orman u. 
mum mUdUrü Fahri ve tetuş heyeU reisi 
Bekir yaptıktan seyahatten Ankaraya d!S. 
nerken Ilgaz yclı,ında otomob111e uçuruma 
uçma tehlikesine maruz kalml§lardır. 

• Macar kralı N(l!btnin biraderinin \'ef&tı 
dolayı.sile AtatUrkle naip arasında telgraflar 
teatt olunmuştur. 

• üç gündenberl arabacılar cemlyetlnde 
yapılmakta o'an idare heyeti intihabı dUn 
öğle Uzer! bltml~tir. Yeni idare heyetine ge. 
çenlerln isimleri pazartesi gUnU yşpılacak 

reylerJn taşnlflnde,n ~onra anla§ılmı§ olacak. 
tır. 

cuktarr tarafından kurulan bu tkl klOp geçen 
sene yaptıkları muhte!tt takımla Acar tdman 
ve Akmspor muhtellUnl yenerek 1k1 klUbUn 
bUyük bir kunet dofuracağ1nı bize lııbat et. 
mlııtl. Ma&mallh on yıllık maziye aahip Du. 
raapor k!UbU bu blrle§meye pek de muhtaç 
değilse de; biz bir memleket sporu adına bu 
blrle§U!Cnln makul bir hareket olacağı ka. 
naatinileylz. 

Muradiyesporun kongresi 
Muradiye11ler geçen ak§am yıllık kongre. 

Jerlnl yapmı!Jlar ve yeni idare heyeUerlnl 
ııeçml§lerdtr. Kendilerine ba§anlar dileriz. 

Dura-Muradiye genç takımları 
maçı 

Dur& ve MuradJye genç takımları ara.ıımda 

• Okullardaki kütüphanelere öğretmen ve 
talebe için yeni kitaplar ekleneeekUr. Diğer 
taraftan talebe kitapları için öğretmenler &. 

raıımda blr müsabaka açılacaktır. Kitap 
mUsabakSJ ,arUıİ.n Bakanlık taralmdan ya. 
kında alAJ{adarıara blld1rllecekUr. 

• Bcledly~ iktisat mUdürlUğtl bahçe ve ga. 
zlnolarda mUştertden fazla para alınmasına 
mani olmak için bir talimatname hazırlamak 
tadır. 

• Belediye Evkaftan tarihi kıymeti olmı. 
yan yanmış camilerin bir listesini almı:tır. 

Bunlar echre yeni vaziyet verilirken yıkıla. 
caktır. 

• Cumhuriyet bayramının kutıulama prog. 
ramını hazırltyacak olan komisyon dün be. 
lediyede belediye reis muavini Ekremın bq. 
ka.nlığinda toplanmıştır .. 

• 1Jkmekteplcr himaye heyetleri kurumu 
~·o.kında ders yılı faaliyetine başlıyacaktır .. 
Heyet bu yıl geçen yıla nazaran 2000 fazla 
çocuk besllyecektlr. 

• Bu yıl gUze.l sanatlar akademisine 300 
talebe alınmıştır. A;>Tıca mimarı kııımma 

yatılı 20 talebe daha aımac&ktır. 
• İrak kralmm kaliıbtradert Emir Abdul. 

tah annesi ve hemşlreslle beraber Almanya. 
dan ıehrtmlze gelml§Ur. 

• lzmlrlller bu sene orduya yenJden beş 
tayyare hediye etmişlerdir • 

• GUmr!lf{ kadrosunda mühim miktarda 
kolculuk lnhUAI etml§Ur. Bunun için - orta 
mektep mezunları arumdan seçilerek - ye. 
nl kolcular alınacaktır. 

. Konya mmtakaıu şampiyonu '/ 
Selçuk spor klübü futbolcuları. ~ 
ci teşrinde yapılacak olan grup • 
likleri müsabakalanna iştirak etti'' 
zere Adanaya gideceklerdir. 

Adonada at yarışl~ 
Sıcaklar yiizünden tebl 

edildi 
Adana, (Husuşi) - Son ,·· 

ki sıcaklar dolayısiyle ko§U ~.I 

muhtelif yerleri çatlamı~tır. Bu .'1'1!f 
sonbahar at ko~uları ikfoci teşr~. 
disinde ve on dördünde yapıl~ 

Baırut GiücO 
Cumhuriyet 
bayramındS', 

Futbol turnuvası tertip edl1 
BarutgUcU idare heyetinden: ~ 
Bakırkl5y Barutgtlcil cumburlyet ~ 

otan 29,30, 31-lG-937 g1lnlerille ~
etmek üzere kendi alanmda Uç r-1;1! 
futbol kupa maçı tertip etm1ıtır·d" I 
klüplerin 15-10-937 a.Jqamma l<" ,; 

b&§kanlığma tahriren veya aır:eıı _A 

caaUan. ~ 
pazar gUnU bir maç yapılmrş, Dura~ / 
ilk devreyi 2.0 bltlrmlşlerııe de il< ~ 
rede 1§1 lftknydiye dökdUklertnden Z 
yerck berabere kalmışlardır. 

Bisiklet yanşı ./. 
Pazar gUnU Eııklfehlrlllerle gehrfı'I' ~ 

letçilerl arasında yapılan 2 inci ınlll"~ 
da Bursadan Hikmet birinci, Faril!< '
ve Eskişehirliler de ikinci ve dördilflcO 1 
tardır" 

• Haliçte kurulacak tersaneye .ıt 1 
ler son 11afhaya glrmlıtir. Terııa.ı:ıeıılJ' 'I 
yeri bugllnlerde belli olacak ve ~ d' 
3 mUyon lira Ue kurulacak teali" .i 
vapur yapılacaktır.. 6"; 

• Kadın tayyareclm.lz Atatürk ıcı$S ~ 
Gökçen dlln tayyareslle AnkaraY" 
mu§tur. 

OISARIOA: /, 
• Pasifik Okyanusunda Prenıe' ~ 

dan Lamlroa adasında lkt ·votkan -; 
ditaa b&§l&mlf ve 600 ins&nla ;ıo; ; 
hayvan !Avlar altmda kalmıştır. ıJ 

• Romanya kablneslnln sonte~ııı · .J 
Istıfa edeceği msylenmelcted1r. ,f 

• DUn :MıSJrda kapltUl!ayonlarıtl J 
masr mtınııscbeUle muazzam bir -od'rJ 
prlmıBtır. lfl"!I, 

• Roma radyosu dün ak§amkl ~'/ 
da merhum Türk tarihçisi AhJJlet ._..,,,J 
kında ltntynn gazetelerinin ncfl"' .. , 
bahıctmlş .,.e Ahmet Refikin ha:rat..,- j 
tarihçe yapınıııtır. ı/J. 

• Yeni kömür mmtaka.sı fçlD n, 
hazırlanan projeler dUn lst,anbU18 ~ 

• Son asrın en bUyük Bulgar ~~ 
dan biri olan ııalr ve tiyatro ınutı 4' , 
dan tvokov, dUn Fillbede ~ yaşıııJI"' j 
tur. ~~ı 

• !ran transit yolu Tahranın l~ ~ 
cenubunda kMn Gom ~ehrlne gel 
yol mOnaka.161 nazrrı taratmdaıı ~ 

• Yenl Fransız _ Yugolllav ti 
mast imza edilmlJUr. 
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ctrouı b' 'b ırı frini:e uymuyor!a, a§kıntzı 1mıd1muz. Y:oksa geçinuiz1ik 

. k .. d .. 1 ~İt.ı;:; or ur . 
~'bt ft. mizacıan uygun iki arkadaş 
tc1>cv"~ ~ectnebiliyorlarsa evlensinler ... 
~trj~~ koı~11.7ji.' Amerik.ının en mu- lakete sUrüklenen zavallılardır. Kendi 
~. ~ d ~~Jıdır. Bu kollej, aadc A- ni bilen bir kızm bir hayat felsefesi ol 
~tııı egıl büt"" d · · · • d k ~, Çoğaı ' un ünyada boşan malıdır. Bu haya~ fclsefesın e, aş , 
b111; 'tb~h1c/~asını nazarı dikkate al• gayet az bir yer tutmalıdır. Bütün 
~lıtı lltı (SllUn ını araştırmış ve nihayet düşüncesi aşk olan bir kızın fena iıdi-
lthtı •sıtıı!t:i e geçmek maksadı ile bir' vaç yap

0

ma ihtima·lı yüzde yüzdür. 
>tt• tr btı ~· KoUeje devam eden ta- Hayat felsefesi, evlenmek üzere bu 
~er'11dtdirtc ra~a da llkumak mecburi- lunan bir genç kızın en büyük sil~hı-
~ tıı Pto( r:. ~~ze bugün, buradii ders dır. Beğendiği erkeği, bu felsefenin o-

Otıı ''0run d .. ü "k • 1 ··ı "t;'.;; •· ı: uş ncelerini nakle- na temin ettiği mı yasıar a o çer. -ıoer 
~ ~"liJik h 1 erkek bu mikyaslara uyuyorsa izdivaç 
l 11 Pc ayatınd ' · · ttj k Çoğ a rastlanan fa'.;ia- teklifine korkusuzca: 
hitı)~>'ltrj b u.

1
_hayatta kıymet verdik- - Evet! 

1.. " aıl\a ola "k• c · F k t b h usta 41lil. C\>lcnın . n ı ı ki§inin biri- evabını verir. a a u us 
'tı..,lcri esıneıen dox d"" en iyi usul, sevi .. en, biribirlerinden hoı ~ ayrı ç"ff • ı;uyor. Bu, u s-
't)\Q' tayda ~· 1 bırlcştiren ekseriya lanan li:imseterin uzun müddet ayni mu 
~ t't tana~ın~: db~ns salonunda, bir hit içinde yapmalarıdır. Muvaffaki-
tİlıi ~ııç krzıa del" ıribirlerine rastlı- yctli bir ·izdivaç yapmanın sırrı arka-
SıttcrıiYorlars ık~~h, eğer biribirle- daşlıkta bulunuyor. Bir çift, mizaçları 
~~~ IUzurn r-·~· ı~ıcc tanışmağa, an uyguh iki arkadaı gibi geçinebiliyorlar 

'I l>-orlar. "'O~ıyorlar. Hemen e,; sa, evlensinler: .• Biribirlerini delice sev 
~~. t, •ne k dikleri halde nıizaçları uymuyorsa der 
. -~İn .

8 
evlilik ha • ç·· k"" 

1 
<iılerin· Yatında birinin hal bu sevdadan vaz geçsinler. un u 

oı.._ · nj... . ın ıevk· • - • _ b K d"J · aı·ımı-.. ~c! " dıfcrin· ıne, bırının eg· sonu OJanmadrr. en ı enne • 
~!lı" 1lı ortaya ınk eğlencesine uyğun yorlarsa, çocuklarına acısınlar. " 
~tt_ .ror. t . çı ryor G • ·11•••0 'l§tcn ge •· eçımsizlik Verem. dispanserine 
Ilı tn Yn~ını Çnııı, facianın ilk 
b tak\.. ıtır. c, · .. mUhi hl teberru lllab11· 001'1nına rı donmek imk.i m r 

h lr. tnaliıtc • ı .,. berk \1 ae11• ınesınd: vuku Proteııör, avukat İbrahim .nll .-r • -
l'tıaıı ~c, her lAyet verem diııpa.n.serlnde tedavi gören ta.. • 
te · ' l!dı: 1 genç kız kir ha.atalara tevzi edilmek nzere <130> zar • 

tinde . 0 duğu • evleneceği za kil · 
ttnçıc ısrar et- gençle evlenmek ü- kUo: fasulye, bulgur, nohut, (120) ıer 0 

SQ ne '"eıneJid· mercimek, bakla, pirinç, (100) zer kilo: toz 
Jc· t\lll~lid· 'laltittenb . ır. Bir kere o teker ve balıkyağt teberrü etmlJUI". r 

.ıı.1 lc ttrtıe;~· Geııçin ~rı tanıştığını dil- · Dlspaİıaer ba'.ştablblİğl bu JıainlYetll profe. 
&lnr 1• :ı:e '- usust h dl""er vatan f:_.' l'tıita 

1 
\>•derinin ayatını tet 8Öl"e teoekkUr ederken bunun b -

<11ı ltaltı ç arının be uyup uymadı- daoıara da bir mlııal teıkil edeceıt ümldln1 

la ).ttacı.ırtrıalıdrr. nzeyip benzemedi izhar etmekte,d_ı_r_. -------

n !?\alttan h '~ık Olduı: Ergani lsttkrazında 
l':l~rct Cdiy:'l•nıyor d: genç balık av 1 
O .Yor.file t&a Ve kcn .dans etmekten ikramiye hazana~. ~r 
le tetıçc d lt batık a dıai ise dansa ba , Ankara, 115 (A.A.) - Erganı ıstık-
~ Unlltına~rhaı cıv:nı hiç sevıniyo~a razının bugün yaprlan ikramiye keşide-

lhlcc 'dır b a ctınc}i . . t." 1 . dur• 
lcaıb lllcııincı ·.~er hatd ve bu aş sının ne ·ce erı fU • 
ı_ e D"· e oı • e, b 57899 numaraya 30 bin lira, 
't<\n .. olllU?cr ınıye lllah • oşanma 

•cvgi" c~ tat) b' kum aşk 198 ı 4 7 ., 15 ,. " 
:hı ., c ter ı ır h t ' 3 

c :ı... r tep tih ed'l a ıra bıra- 495315 ,, .. " 
r~Clin . ç lcızı11 

1
• cınez. 8S35 7 3 ,, •• 

~hiı l'l':ı,'\c ınızaçı " 
d llleaı : . ına .. nın ıevd"ğ· 197347 ,, 
it t ıçı'l "Yup tı ı ı 

btt' etıdinj ' .lcendini ~tnadığını bu 

3 •• " 

i 'tccrob bıı111"'· bılıncsi la Ch, c v ~ ••• kalb' • . zıın-
- • Pc\.. e Ya ını dini · 
~IFtler· •t t'crıc § lll'!llelcs· d' emek, 

bt n C\>lcr; :Ya ta se._.d • ır. Onun 
'h t harcı· rr._esine ın:ı .. :ayn kapılan 
cı\ıı\1• ·ettır • ., olnıak y . 

'<lt n · erın 
c ~aptıı . 

~ları:ıı b'J · 
ı tnedcn fc 

49533 

57218 
1150091 

,, 
,, 
.. 

909 ... 
909 " 
909 ,. ., 

1150100 " 909 ~ 
185342 •• 909 .. 
1 Q6567 .. 909 •• 

1 
. .. Bunlardan gayri, 289 bilete de 120 

§er lira isabet etmiıtir. 

HABER - Aktam po1taa 7 -----
Bosna • 1Hleırsek0te garn~ ~detueır 

Gelin satın 
alınıyor! 

Orada 
güveyin 

ilk hediye-: 
ıeri bir nevi 

kaparo 
demektir 
Kanunen yasak 
olmasına ra<::ımen, 
Bosna Hersekte 

kız kaçırma 
vakalan çok 

görülüyor 

OSNA Te Hersektcld l 
dUğUnler, hAIA bUtUn a.. 
nBDeıılnl muhafaza eL 
mekte, bUyUk ve sürW
tUIU merammlerıe yapıl. 
maktadır. Halk, ııene. 

nln bazı aylarında kat' 
lyyen dtiğtln yapmadığı 

için, diğer aylar içinde 
blrçok düğtinleri btr a
rada &'Örmek kabildir. 

Buradaki resimlerin hepııl Kotor • varoa 
mmtakaamda almmı§tır. 

Kotor Varo,, takriben J800 nüfusu lbUV& 
eden bir kaaabadır. Bu kasaba, hırvaUarl& 

meıkQn olan araziye pek yakmdır ve orto
dokalardan, M'.U.slOmanlardan bqka bir çok 
katoUk de vardrr. MU.slUrnanlar, bilhassa 
Saray ve Folnıtzada f:ızladırlar. 

Dlnt U>ren1er hariç olmak üzere, dUğün
lerdekf bütün adet ve anane, M'.U.slUmanlarda 
oldutu gtbl, Hristiyanlarda da aynJdir. 

Birçok det'a, evlenmelerin "aatm aıma,. 
veya •'kız kaçırma., eekUnde yapıldığı da 
vakidir ve bunlar, k&nunt bUkümlere kolay. 
Jr'kla uydurulmaktadır. 

"Satmalma,,da.n maksat, tarat'eynln aile
sine kızm ayrtlma.smdan mütevellit zarar 
ve ztyanı tazmin etmekUr. 

Kaparo 
GUveytn Ult bedlyelerl para eekllndedlr. 

Ve bunlara ••Roparo,, adı verilir. Bunu elblııe 
veaaır etya takip eder. BütUn bunlar genç 
kıza aittir, takat ayrılıı vukuunda iade et. 
mek §artlle .. 

"Kız kaçırma., ya gelince, bunun, ne oldtı
tu maJOmdur. Baba ve ana, ya dü#Qn mu. 
rat'ıuı veremlyecek kadar fakir olmalan veya 
but herhangi bir b&§ka ııebeb dolayıaıte kız.. 
Jarmı vermek ı.ıemezlerse, kJZ derhal k&çı
n!JT. Kız kaçırmak bittabi kanunen yaaaıc_ 
tır. Fakat Ud aevgill uyuftıp da ebeveynin f. 
tıruıarma rağmen evlenmeğe karar verdiler 
mi, meaele yoktur. 

Kız, nl§antwnm evinin e§iğtnden içeri gir 
dlğl dakika; evll sayılır. Kızı, kaçınlan aile.. 
nln, onu eve varmadan evvel yakalaması iL 
zımdır. KJz; kaçırma hAdlııelerf, bir çok de. 
talar, aileler arasında kan davalan doğur. 
makta ıae de, bu !det yavll§ y&V&§ azalıyor,. 

Meşru izdivaçlar 
Gayet parlak ve g&rlp b1r eekllde yapılan 

"mqru,, izdivaçlara gelince: 
Genç erkek, evlenmek Uıtedlğlnl ve ıeçU. 

il kızı ailesine bildirir. AUe erkAm, tık ı, 
olarak, kız hakkında ma!Omat toplar. Netice 
müsbet çıkarsa. kızm alleııtne elçiler gOnde. 
rilll". 

Bu teıebbU. btr çok mcrasıme tabidir. 'El. 
çııer hiçbir zaman makaaUarmı hemen söy. 
ıemesıer. Keacl&, yolcu olc!Uklarmı ve bir . 

Dilğün dauctlileriı gelinin ve güveyin §ere/ine içiyorlar 

evin 6nUnde durmak mecburiyetinde kaldık. 
ıarmı anlatırlar. Böylece konuıma ba§lar ve 
çok uzun sUrer. Ziyaretçiler, delikanlıyı 

methetmeğe bllfladılar mı, kı%m babası me • 
acleyl anlar. Eğer, ''kızmı çok gençtlr ve he. 
ntız evlenemez,, veyabud da: '•Evlın1%de ma.. 
tem vardır . ., dene, bu reddediyor demektir. 
Teklltl muvatık bulursa, hemen (evet) de. 
mez, kanıııle .,1örü meğe gider. O da kızma 
haber verir.. 1 

Baba razı olunca, dellkanlmm teretlne ra.. 
kılar IçUlr. Şimdi, bizzat gelmek mra.sı deli. 
ka.n.lıdadır. Bir' gün, arkadqlarile beraber 
atına biner ve ıarkılar ııöyllyerek mUatakbel 
kalnpederlnln evine doğru gider. Delikanlılar 
kaflle3inln en yqlıııı resmen kw ister. Baba 
da ona bir yUzUk vererek §öyle der: "Kr. 
zrmx alze verdim, arkadll§lar'! ? •• 

Bunun üzerine, dellkanlr, beraberinde ge. 
tlrdlğl hediyeleri verir ve mukabilinde genç 
ktZın çoktanberl kcndlsl için işlediği Yt'lekler 
le mlntanıan alır. 

Biltnn ahbablann ı,urak ettikleri nlşnn 
·:ziyafetinden evvel, herkesin kafilede alacağı 
11 tesbit edil!r. KR!lle te§kll edildikten sonra, 
nlp.nlmm evine gldlllr, genç ktZ. at Uzerlnde 
oarap içer ve kafilenin en ihtiyarı bir nu. 
tukla nişanlılara saadet temenni eder. 

Bundan sonra eve girilir ve herke5, ya.er 
itibarile masanın etrafma dizilir. Bu sırada. 
elinde bayrak bulunan ve kafllenln en 6nlln. 
de gitmlf olan adanı da., at Uzerinde, evin 
etraf'mda döner ve car'kt n6yler. 

Yemek esnaamda. bol bol içki 1çlllr ve 
her bardak tokuoturu~ta birçok nutuklar s6y 
ıenlr. BundBD sonra, artık, srra danslara 
ye şarkılara gelml§tlr. ' 

Sapından koparılacak bir çiçek 
Erteal ubab gene nıa.sanm etrat'ma otu. 

rulur ve ananevi bir şarkı s6y1enlr. Bu ıar
krda. sapmdan (yani a.lleslnden) kopanla. 
cak bir çiçek (yani gelln) terenııüm edilir. 
Genç kız, müstakbel aile.sinin bütün azala.. 
rını öper. Bundan sonra. 8-ri bezle örtWü 

• 
bir bardak ııu getirilir. Bezin üzerinde bir 
yUzUk vardır. Sağ tarafta duran delikanlı 

bu bardağın üzerindeki bezi o ıekllde çe. 
ker ki, yüztık suyun içine dUşer. Genç kız 
bardağı alır ve ııalladıktan sonra yUztlğü 
çıkararak parmağına geçirir. 

Sol tarafta duran dcllka.n.lı, gellnin saçla.. 
rmı çözer. Sağ taraftaki delikanlı da onu 
koltuk aIUanndan tutarak Uç defa çevirir. 
Bu sırada bazan llk çocuğun erkek doğması 
için genç kıza bir e.rk.~k resmi gösterilir. Ve 
gene birı;ok kısa nutuklal'la yeni evlilere 
bol bol çocuk ve saadet temenni edllir. 

Gelin öpillüyor 
Bunun üzerine pek garip bir merasını. bllf

ıar: Gelin, kainpedcrinin dizlerin!, hatt.A. a.. 
yaklarnu öper. 1hUyar, onu takdis eder ve 
herkes gelip g'Cnç kızı 6perek, ona saadet 
diler. 

Tekrar içkiler Içlllr. Genç kızın, ebevey
:nue yqadığı evi tcrketmesı zamanı yaklaşı_ 
yor demektir. Anncşfle babası onun etratm.. 
da dönerek, gitme.sine mani olmak iatfyorlar 
MI§ gibi, omuzlanndan yakalarlar. Genç kız 
da gitmek fstamlyormu§ gibi, mUteeulr glS
rUnür. 

Delikanlıyla arkadqlan da boş durmazlar 
ve genç kw zorla alıp kaçmak 1aUyor!armıı 
gibi vaziyetler alırlar, hareketler yaparlar. 
Tabll, nihayet bu meraslnı, dellkanlmm ve 
arkadaşlarının "galebe,.lerile neUceıenırı 

Bundan sonra atlara blnllir ve kafile, pr. 
kılar s6yllyerek, tüfek vo tabanca atarnk 
dellkanlmm C\ine doğru yollanır. 

Burada da §arkılar söylenlr. Bir s\lrU me. 
rasl,n yapılır. En son olarak g'elin de atından 
iner ve onun yerine, dellkanlmm arkada§. 
Jarmdan biri ayni ata binerek evin etratm.. 
da Uc defa, dllrt nala döner; cinleri kovar. 

Ancak bu I§ bltUkteıı .sonra, gelin, evln 
e§lğinl lSperck, içeriye girer, kalnvaldesi ona 
bir kaşık bal verlr vo ocıi.ğin lSnUnc g5tüı11r. 
Gelin külleri kım§tınr. Or.ada.n, içinde altm 
bulunan elmayı 1:1kararak kadına verir. 

Bunu müteakip herkes toplanır ve tekrar 
yemek ba§l?ls geçilir. Sabaha kadar JçUlr, 
!}arkı söylenir, danscdillr. 

Dini merasim 
Ertesi gün dint meraıılm yapılır •. Bu mera.. 

almden sonra, dört dellknnlı kızarmıı bir 
koyun, bil" sUrU balık, taUılar veııalre getirir 
ler. 

Yemek bitince, herkeıı ellnl havuzda yıkar 
ve gelinin tuttuğu p~klre llller. Gelin de her 
kc!lln elini lSper. Diğer taraftan, pe§ktre eli. 
nl silen herl<es, gellnln üzerine mümkün or. 
duğu kadar fazla ını sıçratacak §ekllde hıı.vu. 
za gümU§ veya altın para atar. Suyu sıçrat. 
mak, eve bcrol<ct getirmek içindir. 

Bu garip meraıılml müteakip, davetliler, 
gelinin hediyelerini ııeyretmejte ba§larlar Ye 

gUnUn Ust tarafı, gene şarkılar, oyunlar, 
danslar ve içkilerle geçer. Kafile, ayrılırken 
gelin, herkese, utıık tefek hediyeler dağıtır. 

DaveWler çıkıp gtltıkten sonra, bazı l'
km dosUar isterlerse evin önUnde kalablllr. 
!er. Etrat'a ç8ken ııeıısf:ıllk ortasında birden
bire evden, urun ve tüyler ürpcrUcl bir inle.. 
me yUkııellr. Evin içinde uyumamı§ o1anlar. 
la, evin annnde kalanlar, se.slcrinl bu 1nl!Uye 
uydurarak onunla beraber inler ve onunla 
beraber susarlar. 

Bosna _ Herııektckl köykrdcn bazılar~da, 
ananevi düğün meraslmlerf, işte böyle baı
lıyor ve böyle blt.t~o~ 
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Bigadiçin güzel 
Haticesi öldürüldü 

Hava 
vaziyeti 

Zavalh kadını eski sevgilisi ile 
arkadaşları boğazladtlar 

( Ba~ tarafı 1 incide) 
cek rüzgar ıimal ve garp istikametlerin 
den e;,;ecektir. Bugün Karadeniz, Mar
mara ve Ege mmtakalarmda fırtına ol

maSJ muhtemeldir. Bigadiçte bundan dört bel ay e\'nl bir 
ı:.arlada vücudu ''ah§i hayvanlar tarafından 
parçalanmıı olarak bUlun.an kadın cesedinin 
BlgdJçin gQzcllerinden Haticeye alt olduğu 
llU1l&§ılmıı ve cinayetin faili TurguUu icra 
memuru Vehbi ne suç ortakları Haaan ve 
Dillver yakalanmışlardır. 
, Vehbi, Blgadlçte bulunduğU zaman HaUce 
iLdmdakl ltadını çılgınca ııevtyormuı. evini 
bu kadına bağıglamıı. Bu yüzden karısından 
öa ayrılmıı. Aradan birkaç sene geçmesine 
rafmen kad.-ıla alAkasmı k~mcmlıı, eon de. 
fa tayin edildiği Turgutludan 111k sık Biga. 
Qfçe gelerek Haticeyi görmlye sal'aşmıştır. 

Halbuki Hatice de onu unutup gilmlttlr. 
Bu vaziyetten mUtccsstr olan Vehbi ondan 

intikam almıya karar \'CrmlıUr. Bu maksat. 
lıa aon dcta Blgadiçe gctmtı. makaadmı ak. 
tfabalanndan Hasanla, Hasanın arkada§ı DL . ... 
lATere açmııtır. 

~unan Başvekili 
Yarın A verof la 

geliyor 
~tina, 16 (A.A.) - Yunan hüku

.,d!t reisi Türk hükumetini resmen zi
tyaret etmek üzere bu akıam A verof 
'2:-;'hır.iy1e hareket etmi§tir. 

Baıvekil hareketinden evvel Kral ı 
~arafından kabul olunmuıtur. Mülakat 
~ok uzun sürmüıtür. 

#(. 4 ,,. 

Dost Yunan Başvekilini hamil bu

r.unan Averof dün akşam saat 23 de Fa
lerden aynlmıştxr. Averof yann saat 

~14 te ı:.manmuza gelecektir. 
Müttefik memleket Başvckiliyle be

raber Atina elçimiz Ruşen E§rcf de 
gelmektddir. Averofb. Başvekilin ma-
~if,etinde Yunanistarun Ankara ~efiri 
Papadakis, hariciye birinci ıube müdü
:rü Kastas, Türkiye seksiyonu şefi Ra
manas ile kalemi mahsus müdürü yaver 

ve harisiye ata_şesi bulunmaktadır. 

Yunanlı gazeteciler 
Şehrimizde bulunan Yunanlt mes

lekdaJler dün şehirde gezintiler yap
mışlardır. Yunan gazetecileri. yarın ak
?m Yunan Başvekili Metalaasl:ı bera

. her Ankaraya gklecekleroir. 

Vaha biler 
taarruz mu 
edecekler? 

' (B~ tarafı ı incide) 
~takasında taarruza geçip geçmtyecekleri 
lıenüz malQm değildir. Dol&§an bir pytaya 
'öre Vaha.bUer cephede biriken kuvveUere 
kumanda edecek olan !bniaıruudun oğullarm
:lan birinin gclmcslnl beklemektedirler. 

MUfti nezaret altında 
Kudüs 16 (A,A,) - Şamdan gelen haber

nde l'"ilisUn ı.ıuttUIUnUn Franaız mandaam. 
d<lkl topraklara glrmiJ olduğu teyit olun. 
maktadır. Maama!lh, ı.tUftll, Franatz poUsl. 
nln nezareti altında tutulmaktadır. Bunun, 
puaport muamelelerinin ekaJk olduğundan 

mr, yoksa. MU!UnUn lnglllzlere t9llm edile. 
c11ğinckn mi ileri geldlgi belli değildir. 

Nasıl kaçmış ? 
Beyrut 16 (A,A,) - KudUaten kaçan mUt. 

tU dUn blr yelkcnll lle Lübnan aahlllerlnde 
kA.tn Nakubaya gelml§Ur. Gllmrllk memurla. 
n, gemlde araştırmalar yapmışlar ve bedevt 
kıyateUnde bir ndnma raat gelmlılerdir. Bu 
&dam Kudlls mU!tUsU olduğunu söyleınl§Ur. 

LAzmıgelcıı muamele yapıldıktan sonra 
murtu Bcyruta giderek gece,>1 orada geçir. 
migUr. Ertesi gün mUftU meçhOI bir aemte 
hareket etmışUr. 

GUnUllUlerln böyle 
sine Almanyada 
mU~oade yok 

Bcrlln: Glu (A,A,) - İspanya cumhurt. 
yet~ ordusuna kaydedilmek üzere lapanya. 
ya gitmeye teşebbUs eden iki Alman Bertin 
mahkemesi tarııfmdan biri dört diğeri aeklz 
ay hapse mahkQm cdilmlııtır. 

Trablus sevklyatı 
Roma 16 (A,A,) - ::19 uncu piyade alayı. 

na mensup bazı birlikler, dUn NapoUden 
S&nnlo l'apurlle Llbyaya hareket etmlflerdir. 

Ayağı kırılan kadı o 
Fındıklı Çıkmaz sokak 7 numaralı 

cv'de oturan 85 yaşlarında Anastasya e
vinin merdiveninden inerkf'n dü1erek 

ayağı km1mı,, imdadı sıhhi ile haata
h::ınAul'! •«'vkcd!Imistfr. 

Vehbi, Hatice !le bir gece yarıaı görilımlye 
muvaffak olmu,, eski doıtıar iyiden iyiye 
içmı,ıer ve bir gezinU-yapmıya karar ver. 
mlılerdJr. Bir gaxinoda tekrar lçmlıler, bu. 
radan da bqka yere gitmıılerdlr. Biraz aon. 
ra aralannda bir kavga b&§l&m11tır. \'ehbl 

kadınm üzerine aUamıı. bu emad& pıuuda 
bekUyen Huan ve Dlllver de kadmm Uzeri. 

ne çullanmışlardır. Kadm boğazlanarak öl. 
dUrüldUkten aonra ceaedl bot tarlaya aUrilk. 

lenmlı, Uzerindekl bq1 bir arada altınlar 
mUteca~ler arumda takalm edllmlıUr. Ka 

dmm, derhal vahı! hayvanlar taratmdaıı 

parçalanınuı için vücudu çınl(tplak IOyula. 
rak oraya terkedilmtıtir. 

Maznunlar derhal tevki! edilmişlerdir. Veh 
bl de Turgunludan getirilerek adliyeye teslim 
olunmuştur .• 

Yolcu salonu 
( Bq tara /ı 1 incide) 

nıl vazif edar gümrUk, muhafaza, em. 
niyet ve liman memurlariyle, posta, 
banka, kambiyo, emanet eşyaları ha. 
malların bulunacağı daireler olacak • 
tır. 

Salonun Ustu camlı olacak ve bu 
camda renkli olarak Türkiye haritası 
bulunacaktır. Salonun ortasına bir 
Atatürk büstU dikilecektir. 

Liman idaresi bir taraftan yeni bi. 
na yapılırken, diğer tarftan etrafın 
imarını da ikmale çalışacaktır. Bu 
meyanda Çinili Rıhtım hanı tarafında 
yeni asri antrepolar inşa edilirken 
merkez rıhtım hanıyla deniz ticaret 
mUdürlüğü arasındaki kahve ve dük
kanların yıkılmasından hasıl olan bü
yük meydana. yuvarlak bir bahçe ya.. 
pılacak ve ortasına Atatürk heykeli 
dikilecektir. 
Rıhtım boyunu takib eden ve son. 

ra. arkaya geçerek deniz gümrUk Ö

nünden deniz. yollarına kadar giden 
cadde belediye tarafından ağaçlandı. 
nlacaktır. 

Yeni beş 
liralıklar 
{Baş tarafı 1 incide) 

öğrendiğimize göre geçen kısa müd
dette Merkez bankasından yarrm mil
yon liralck kadar yen: be§ liralık çık

tmştır. 

Bazı kimselerin yeni beş liralıkların 
boyasının çıkmasından endi§e ile bah
setikleri görülmüştür. Halbuki bunun 
tabının çok yeni olmasından ve parala

ra hiç el değmcmiı bulunmasından ileri 
geldiği temin olunmaktadır. Mütehas
sıs maliyeciler yeni kağıt paraların ge
rek tabı gerekse kağıt itibariyle diğer· 
terine nazaran daha ryi bulunduğu ka

naatindedirler. Bu ara.da yeni paralar
tlaki bazı hususiyetlerin bu paraları da· 
ha az taklide müsait kıldığı. tak\:cii ha
linde kolayca anlaşılabileceği ilave o
lunmaktadır. 

Yeni paraların hususiyetle· 
rinden birini de Osmanlı hükumetinin 
kağıt paralannda maliye nazırı Cavit 
ve sadrıazam Talat imzaları, Cumhuri

yet paralarında da o zaman maliye veki 
li bulunan Abdülhalik'fo imzası bulu
nurken bunlar da, diğer Avrupa memle
ketlerinde olduğu gibi Merkez bankasx 
müdürlerinin imzalan bulunmasr te!k:l 

etmektedir. 

En büyi"l: huausiyet ,:se şimdiye ka
dar doğrudan doğruya devlet namına · 

basılar paraların bu defa Cumhuriyet 
Merkez ba:-ıkası namına basılmı§ olma

sıdır. 

Bükr~ş elelmlz 
BUkre§ 16 (A,A,) - Anadolu ajansmın 

hu1Ual muhabiri bildiriyor: 
Bqveldl Tatareako bu akıam Türkiye or. 

ta ~lçlst Hamdullah Suphl Tannönrl kabul 
ederek kendlslle uzun müddet görllfmUıtUr .. 

Son günlerde yağan ya~murlar yü

zünden dün on altı buçuğa doğf\U Ari
fiye (.le Sapanc;ı arasında 121 inci kilo· 
metrede 400 metrelik bir mesafe !dağ
dan inen sellerin yüzünden kapanmış

tır. 

Sellerin gef rdiği taşlar demiryolu
nu bozmu§tur. Bu vaziyetten derhal de
miryolları idaresinin alakadar şefleri 

haberdar edilmiş, b:r müdl:iet sonra 
Haydarpaşadan imdat katarlarr gitmiş
tir. Bu katarlarla mühendisler, işçiler 
gitm:ş ve tamir malzemesi, balastler 

gönderilmiştir. 
Bu yüzden akşamları 17,10 da Hay 

darpaşadan kalkan Ankara treni hare
ket etmemiş, Haydarpaşaya giden yol

cular kısmen geriye dönm:.işlerdir. 1 

Ekspres de ayr.i sebeple h"lreket e 

dememiştir. 
Toros ekspresiyle Adana treni de 

İstanbula gelememiıtir. 

Hat tamir edildi 
Devlet Demiryollan dünden itibaren 

yolun tamiri iç,ln büyük bir faaliyet gös 
terd!jinden bugün sefertc~in tekrar 
baılaması kabil olmuıtur. Haydarpaşa 
dan muhtelif yerlere kalkacak trenler, 
postalar bugün muayyen vakitlerınde 

hareket edeceklerdir. Yalnız sabahle

yin saat 8 de kalkması icap eden Kon
ya treni saat 12,45 te hareket etmiştir. 

Gerek dün, gerekse bugün şehrimi
ze gelmer.'. icap eden Anadolu postala
rı da bu akşam saat 18 den itibaren 
Haydarpa'3 istasyonuna muvasalat e
deceklerdir. 

Ramazan 
hazırhkları 

Evkaf idaresi her ııene olduğu gibi bu ae. 
ne de Beyazıt camllnin avlusunu Ramazan 
mUnaaebetlle kiralık olarak müzayedeye koy 
muştur. Eaklden Ramazanlarda İstanbul ha. 
yatının en bUytik hususiyetini te§kll eden ve 
kiralamak istiyenlere yetııımlyen Beyazıt 

camii avlusu Umum! haTp aenelerlle beraber 
bu rağbeti kaybetml§Ur. Şimdi camlln ııetle. 
rlnln pek az ltısmına talip çıkmaktadır. Bu. 
nun için evkl! setleri toptan müzayedeye 
koymu§tur .. 

!stanbul esna! te1ekkUlleri ara.smda Ra.. 
m!zanda Beyazıt camii avlusu içinde kUçUk 
aanatkArtarm ıııtırak edecetı bir sergi ku. 
rutma~n dUşUnUlmektedir. Bu sureUe hem lıı. 
tanbulun eskJ nesillerinin aramakta olduğu. 
bu Adet canlandırılacak,hcm de kUçUk sanat 
erbabına bir te;ıvlk vesilesi olacaktır. Bu ıe. 
kilde §lmdı bUtUn l'l'tlerl toptan 150 liraya 
Jdralayan evkafa daha iyi bir gelir temin e. 
dilmlı olacaktır. 

Zorlu sarhoş 
Cibalide oturan Kemal gece saat 

20,30 da sarho~ olduğu halde Ealatın 
Ayazına içkili lokantasında d. yen:den 
rakı içmi§, sonra parasını vermeden 
zorla dışarı çılanak istemiş .:se de lo 
kanta sahibinin ş:kayeti üzerine yaka
lanmıştır. 

iki ceset hulundU 
DUn öğleden sonra Anadolukavağında de 

nlz kenarında yirmi yaıında bir gencin ce. 
seuı Çıkmıştır. Her tarafı çUrUmUı olan ceset 
ınorga kaldırılmı§tır. Ce11ct çıplaktır, ve he. 
nUz kime alt olduğlı anlnıılamamııtır. 

Ccne dlln Rumelihlsarmda Zeki PB§ll ya. 
lıııı önünde de bir ceset bulunmu§tur. Bu er. 
kek ccsedlnln de ldme alt olduğu anlaşıla. 
ınamıştır. 

Limanımıza bir 
Fransız lorpltosu 

ııellyor 
Egl ism:nde bir Fransız •nuhıib; salı 

günli liır.an:mız<:. gelccek~ir. Muhrip 
Sel'miyc önünden geçe.el;, top atarak 

şehri eelamlayac;,.k, Selimi~·cden ml!ka 
b:l( edilece~:t!r. 

Keça" et 
Küçükpazarda imaret sokağında 32 

numarada oturan Kim.ilin evinde esrar 
ve kaçak et bulunduğu haber alınarak 

arattırma yapılmıştır. Ka'iak et bu- ı 
lu~~uı. fakat esrara tesa:lUI cdileme

mııtir. 

Mareşul Fevzi 
Çakmak Ankarodo 

Ankara, 17 (telefor.la) - Ege ma· 
nevralarını ba~ından sonuna kadar ta· 
kip eden büyük erkanıh<ırbiye reisimiz 
mare§al Fevzi Çakmal: dün akşam ü
zeri buraya dönd:i. lr.tasyon.da mera

simle karıılandx. 

5 - Van Dhulır..Hemmig'in rapo • 
rundaki tetebbülere göre kontrol sis. 
temi tatbik edilecektir. 

Fransa hükumeti, komiteden süraL 
le bir neticeye varılmasını ve şimdi 
tem.sil edilen hükumetlerin bu teklif
leri kabul için kısa bir mühlet tesbit 
etmelerini taleb eder. 

Fransa hükumeti, şimdiki vaziyetin 
devam edemiyeceğini ve bu teklifler 
ha~ltında mutabık kalınmadan evvel 
tayin edilen mühlet hitama erdiği tak
dirde kendisini hareket serbeatisini 
tekrar iktis:ıb etmek hakkma malik 
adöedeceğini kat'iyetle beyan eder ... . 
ltalyan murahhasının sözleri 

Londra, 16 (A. A.) - Ademi mü -
dahale komitesinde söz alan M. Gran .. 
di, CZ(:Ütnle İtalyanın İngiliz plAıımm 
talbikma başlangıç olmak üzere her 
iki taraftan müsavi miktarda olmak 
Uzere gönüllülerin geri . çağırılması 

·hakkındaki teklifi kabul ettiğini SÖY-. 
lemeğe mezun bulunduğunu beyan et. 
miştir. 

M. Grandi, muharib haklarının ta. 
nınması lüwmunun kat'i olduğunu 
tebarüz ettirmi§ ve ademi müdahale 
lehinde, fakat muharib haklarının ta 
nmması aleyhinde bulunanların !s -

panya ihtilafında bitaraf addedilemiye 
· cckleri kanaatinde olduğunu ila\'e et. 
miştir. 

M.Grandi, gönüllülerin geri alınma 
sından evvel müessir bir kontrol tesisi 
nin lüzumundan bahsederek İtalyanın 

da Van Dulmun raporunu kabul ettiği 
n: kaydetmiştir. 

İtalyan Hariciye Nazın. Kızıl İspan 
yollara memnu malzeme taşıyan vapur 
}arın ban devletlerin bayrağını taşımak 
hususundaki suiiat1mallerini protesto 

etmiştir. 

• İtaly?.ı:ı rr.urahhası,.. komitenin mesa 
isini.hüsnü rnretle bi!ireceğini ümid et 
ti~ini s?yliyerek b~yanatına nihayet ver 
miştir. 

ln~liz murahhasmm sözleri 
Londra, ıs· (A. A.) - Ademi mtida. 

hale komitesinin celsesi esnasında 
İngiltere hükumeti namma Lord Ply ~ 
mouth, ezcümle İspanyada vaziyetin 
son derece vahim olduğunu ve !span. 
yol ihtilafına ecnebi° müdahalesinin 
de,·am ettiğini söyliyerek İngiltere 
hti~umetinin bu :aziyet nekadar de • 

Çin 

Bir çlf~ ayak ksb• 
macerası ./' 

Akay ,ldaresinin Kocaeli "'' -/ 
fasından Vahap ayakkabılarıı" ol 
mak üzere makine dairesiniı1 
koymuı. fakat bir müdet so"r' ~ 
yeller e~tiğini görmüıtür. 1'«~~ 
derken ltunduralarının yo)~ 
ae biri tarafından satJldığı1''ti 
noktaya müra:aıt etmif, /.•'.A • te'J>' 
yakalanarak ayakkabılarına 
vüımujtur. 
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en cv:i ·--- --- ----------
t1tu. K:~,r~lrnfşti, hali pek hoşuma · 

~laca.ğırnı, b~ın.e o~u bir gün yanıma 
f'rru vaadett· tun ıstediklerinl yapaca. 
~I bu anı ırn. Belki hesapsız bir va 

n bir k a. bir kere- ft rr,.,mdan çıktı 
k ere " . -- · ak ~Prrıatı Söz verdim mi muhak _ 

F'au ta Ylrn... . 
kraıı 8 

bu eözI.n.; •· Çcnın '"'~' aoylerken valide 
rnekte"di reddedecer7; .. i d d" .. 
) J ·H~b c- e u~n-
aıuırnıştı M ukt bu dü§üncesinde 

rnedi: . arı dö Mediçi reddet • 

bu::1'~Pu topu bende . ti •.. 
ı.:'4!Y"ı? • dl n ıs yecegınız 

h 
<'aUsta b Ye hayrette sordu 

a Ufun ' ~t ef.tiıi§tl i~ etmediği cevaptan 
-ku.-;:ı_ · çınden: 

ltu "'al' 1'~ kıztn k d" bö c ıba bUın en ı evlldı olduğu. 
kı Ylecıır. ~ lyor. Muhakkak bu 

tı.utı 81kı sıkı ~ Leonora bunu bllJr, 
de ispat eder Ulıa!aza etmesi de bu. 
1ıaı:;e gibt blr. Fakat kimbilir, belki 

l'e d kau kraıı:enr~t temini için bu 
decıı ~dllkten Ye 8öylem"emiştir .• di. 

• BOnra. yuksek sesle 

liı-~s&yı ku: nıeseı~~tinı ya, ehemmiyeL 
~·ıe kttı baiı • Demek kraliçe bu 

?ni? a Verrrıf ye razı oluyor 
-ı-; 

dell'\k GtU}ıaf 
h-- ı hn.-.._ sual! Bu kU ilk k 
~"1. l?~ ""ll"'-ll\lza gidi ç ız ma.. 
%. llu nı art.ık bun Yor, almız azi -
~ ~ ~ olup bitt~ b&hsetm.{ye • 

tlor:td · 'Su kı7.1 Ha, yalnız bir 
l'a... ~r. l3uııun ~ allka.aar olan Leo. 
flrnı ) llkat, l..eon bebiııı bilmiyorwn 

t-0 \'el'd~· Blııa::ı da benim dedi. 
l'eecğ~ len sonra eyh ben kızı si_ 
d~dU enıı111nı. onun itiraz etmi. 

• lllar1 .. _ l"au.ta, Le - euPh -ın. Oanıcr onoraya 
l'lnn:ı bı ~~ e!ertdinı Badece: . 
l'fnı .. dl~fin.ı )8.J> • ~n de Sınyo. 

. o:rdu... nıağı arzu ede • 
' 

Kraliç<?: 
- Gördünüz mü? Benim istediğimi 

o muha.1<kak yapar. 
Leonora ilave etti: 
- Yalnız bir tek şartım var! 
Kraliçe giıya hiddetıemnişti: 
- Ne o • dedi • şart kOŞ1J1IYa utan .; 

mıyor musun? 
Leonora gülerek cevab verdi: 
- Efendim, koştuğuın şart hem ta.. 

bli. hem de doğrudur. 
Faust.a gayri ihtiyari kaşlarını ça. 

tarak dedi ki: 
- Bu şart neymiş ba.ka~? 
- Florans sizinle beraber gitmeye 

razı olmalıdır. Bu şartım gayet tabii. 
dir zannederim. Bu k1zın mrlanması. 
na razı değilim. Binaenaleyh ona bir 
kere soralım. eğer kendisi istenıc gi ~ 
der. 

Kraliçe sabrrsıztanıyordu. Dedi ki: 
- Bu işi neka.dar da uzattınız, eğer 

aptal değilse gayet tabiidir ki, pren
sese gitmeye can a.tacaktrr. 

Leonora garib bir gülümseme ile i. 

lave:etti: 
-Ahmak olınadığına eminim, yapa. 

cağımız teklifi muhakkak ki kabul e. 

decektir. 
Fausta, emniyetle cevab verdi: 
- Herhalde bu, kendisi için de ha. 

yırlı olacaktır. 
Mari dö Mediçi bir taraftan bir zili 

çalarken: 
- Prenses • dedi - isterseniz şu kü

çüğü çağırtalım da. meseleyi bitire. 
tim. Siz giderken beraber götürürsü. 

nüz. 
- Madam, ben de bunu rica edecek-

tim. Siu nasıl teşekkür edeceğimi bi. 

lemi yorum . 
_ Ne demek cicim. Bunda teşek-

. kUr edecek ne var ki? Bu o kadar adl 

, 
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cek olursam kraliçe beni mecbur ede· 

mez mi? 
Leonora genç kızın istediği nokta-

ya geldiğini görünce gülerek dedi ki: 
_ Şüphesiz ki mc.•;bur edemez. Za 

ten gitmemek istediğir:iz takdirde dü- 1 
ıes Soriyenteı de ısrarda bulunamaz. İ§ 
te bunları size haber vermek istemiştim 
İsterseniz düşes dö Sorniyesle gidiniz 
ve annenizi mahvediniz. isterseniz ya
nımda kalarak onu kurtarınız. 

- Kararımı ıimdiden verdim ma
dam. Müsaade buyurursanız sizin ya
nınızda kalacağım. 

- O halde hazır olun gelip ıizi bi-
raz sonra çağıracaklardır. 

Lc-onora istediğini elde ettikten 
ıonra kapıya doğru yürüdü. E§iği a§ma 
dan döndü ve lakayıd bir tavurla dedi 
ki: 

- Şunu da biliniz ki fikrinizi de
ğiştirmekte serbestsiniz. 

Bunları 6Öylcrkcn dikkatle kızın 

yüzüne bakıyordu. Florans bu sözlere 

aldanmadı. Leonoranın kati bir cevap 
götürmek istediğine l:;\naat getirdiği 

cihetle dedi ki: 
- Eğer cebirle karıılaşmiyacak o

lursam madam Soriyentesi takip etmiye 
~eğime katiyen söz veriyorum. 

LeonQra ıüldü, artık emindi, genç 
kıza güvenebilirdi. 

Başiyle samimi bir itaret yaptık
tan sonra dışarı çıktı. 

Florana yalnız kalınca kollarını yan 
!arına dayayarak düşünmeğc başladı. 
Gözleri dalmıştı, uzun zaman derin de
rin düşündü. 

Leonora ile olan kısa görüşmesini 
zihninden geçiriyordu. Hakikati derhal 
anladı. 

- Madam Dankn bana gönderen 1 
muhakkak ki annemdir, diye dü§ün~ 

dü ; Zavah anneciğim ne hilelere mü· 
racaat ediyor. Halbuki ben her §eyi an 
lıyonım. Ne olurdu böyle tercümanla 
görüşeceğimize o kendisi bizzat derdi
ni ban'a dökebilseydi, Halbuki beni 
tanımıyor ~ emniyet de edemiyor. 

O, bir kraliçedir. Bütün felaket iı
te bu ya .. Ah ke§ke alelade bir insan 
olsaydı ... Kraliçe oldufu için ben o-

nun ıerefini kıracak bir insanım. Eğer 

ölmüş olsaydım şüphesiz ki o daha ra
hat edecekti. Evet, annemi korkuların· 
dan kurtar~.;ak yegane ıey: benim ölil 
mümdür. Halbuki o, beni öldürtmedi. 
Demek oluyor ki hiç br zaman tanıya· 
mıyacağı evladı için kalbinde ufak ,bit'. 
sevgi var. O beni tanıyamaz, çünkü 
bir kraliçedir: Zaten ben de onun tanı 
masını istemi)"Orum. Bi:icik arzum bir 
parça sevgi beslemeıicJir. 

Florsns"böylece dü§iinürken, Leo. 
nora, Mari dö Mediçinin yanına dön.. 
müştii. Onun korkulu bir halde dur. 
duğunu görünce dedi ki: 

- Size söyledim ya, o çok zeki bir 
kız. 'Benim bütiln istediklerimi kabul 
etti. Emin olunuz madam, o Sinyora 
ile gitrniyecektir. 

Mari dö Mediçi inliyerek: 
- Oh Leonora, bu hakikatler beni 

öldürecek. • 
- Siz nafile yere kederleniyorsu.. 

nuz. Ben ne yapayım? Konçini artıli 
gözden düşmilşti.ir. Bugiln herkesin 
önünde, kral ona yapmad;ğını bırak. 
madı. Vaziyet çok tehlikelidir. !şte 
böyle bir vaziyette bile kendimi dü .. 
şünmeden, bütün i§lerimi bir tarafa 
bırakarak sizinle uğnujıyorum. Ve şl. 
kayet etmiyorum. Bahusus sizin gfbl 
korkmuyorum da. 

- Herkes sizin gibi cesur olamaz 
ki.. . 

- Siz talihııiz ol!aY.dmız, ~ · 
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d&kl k~ iki yilzlUnUn biri olurdu. DUı
ınanla.rmızla birleoirdi. Halbuki siz 
çok iyi tablaUı blr çocukla kartılat -
mq bulunuyon~uz. Kendlııi mUdafa.. 
a ediyor, yalnız aııneainin iyiliğini dU 
eUnOyor: bCSyle feli.keUi zamanları • 
nıada a1ai kurtardığı için Alla.ha dua 
edlnla, halbuki .ız ıiklyet ederek pek 
bUytık bir hakmlık ediyorsunuz. 

- Ne de.rae.n. de, benim kay~ttiiim 
rah&tı iade ed~ek bir tek eey vardır 
ki, o da fU kwn ortadan k&lkmaaıdrr. 

Leonora: 
- Vay kahpe vay, hlll bunu dUeU. 

ııilyor diye kendi keucliM ısöylendiktcn 
eonn. yilksek lelle ve sert bir tavırla 
dedi kl: 

- Madam, emrederaena; Pontup.nj 
daki kuru otçu rene kızın vücudunu 
ortadan kaldırıc&k blr illç Jauırlıya. 
blUr. 

M&ri dö Medlçl bu emri verebil • 
mek için kilçük bir ipret bekler ıibi 
dedi ki: 

- Sen de buna lUıum rörüyonsun 
delil ml? 

- Hayır mııdsM . Sili haklı bulmu. 
yorum. Zannedersem böyle hareket 
etmenia pek fena neticeler doğurabl . 
lir. 

MD.rl dö MediQl ııkılmııtı. 
- Neden biSy1a aöylUyonıun? • di. 

ya aordu!. 
- ÇOnkU bu kı:1n 51UmU btr skan. 

dııl yapm:ık için di!~rıanla.rınızın e • 
Jfnde btr all&.h ola~ktır. Bundan fıtı. 

lade edin, klnlbllir aleyhinizde neler ya 
pacaklardır. Bu aldn ı~ın tehlike de.. 
fll midtr? Hayır madnm, bana inanı
nız, bu d~ündüği.ir:~zU yapmak Jçin 
artık z:lmon ırctınl§tlr. Kurtulacağı • 
nız:l kendiniz! r.ıahva. do~ru sürUklU. 
yorıunıp. Hem blr bir feY dU,UnUyo. 

rum, bu kız bize yardım edebilecek • 
tir. Bu meseleyi uzun za.nıandn- dtı • 
oünmekteyim. Fakat htnUz anlata • 
rna.ın. Biru daha. dU.,UndUkten ıonra. 
ısiT.e söyllyecefim ve o zaman her feY 
yoluna gJrm~ı olacaktır. O vakte ka • 
dar eski halinfıde kalmız, bu alıln 
için daha iyl olacaktır. 

- Peklll, nuihatfni dlnliyecefim. 
Tam bu sın.da Fauıt• odaya girdi. 

Pardayan Valve:e söylediklerinde 
hakhynnı. Fautt& dUk Dangolenıin 
ortadan çe1dlmeal ur.erine u~rft ıf
ya.nı kapatrnak için yeni bir proje b1-
ırrlamıştı. Fausta. dUkUn kaçtıfmı 
Pardayanm ya.ıdıfı mektupla ~ğren .. 
ml§tl. Danıolemin çekilmesi P'awıta 
için bUyQk bir darbeydi. Mı.amafih 
mUcadeleden vazgeçmedi. Asıl l"aklbl 
Pardaya.n olduğu için §Övalyep.in ka.r-
11smda geri aaıınıeye kibri mini olu. 
yor ve inatlaşıyordu. 

P'aust& bıı anda mUcadeleye hurr 
bir halde Mart cıa Medlçi tıe kvpla • 
ııyordu. !kl Jıadmm mücadeleıt ıuıu1• 
meler, okfayıtlar ve blrlbirlennt 1ev. 
gilerinden bahsetmtler anamda fa • 
kat vahıice olacaktı. $wıu da IÖyli • 
yelim ki, Faulta uıl mOcadoleyi Leo. 
norayla yapacalm• emindi: kraliçe • 
nin ahlllmu çoktan öfreumiı olduğQ 
için ondan korkmuyordu. Aaıl rakibi 
Madam Dankr'dı. 

Ma.ri dö Mediçi • evvelce aöyltdiği • 
mb gibi • pek akıllı olm&makl& bera • 
ber hlalorinl çok iyi aa.klaınuuu bilir. 
dl. Kraliçe bu meharetinl nuata oda. 
ya g\rcr girmez gösterdi. D11fe1 dö 
Sorlyentes Nnkl gUıılerce '6nntmiıs 
gibi bUyUk bir sevgiyle kvtıl•dı, .tur. 
tü iltifatlarda bulundu. Sonra kral • 
dan, kralm avıllı Maretal Danln''ı 
kartı olm Dl\l&ft\eleelnden b&hlettJ. 
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Mare§S.}ın yegane kabahati ll&dık ~ir 

adam olmw delil miydi? 
Fau.sta bu aöıleri dinler libl duna • 

yor, bir taraftan lcr&llçeyl li1aUyor • 
du. Bu eölleri kraligenin ful& uattı
ğmı farkotti. lılaamaflh lıarekeUıdn. 
de kendinden tUphelandiitnl n lhU -
yatlı davrandığını .gösterir hloblr hal 
görem~I. ·Kendiaine kartı olan emnı.. 
yetınln k&lm2'dıfım ıöeterlr hlçblr 
hal yoktu. Düşeı dl) Sorlyente1 mü. 
eadının keff'edllemeınlt olduğuna lra. 
naat getirdi. Buna inanınca kraUçıt)'t 
münasip bir tanda. ,ceva'b verm.ye 
bafladr. Bu ıuretle aly~ Ulldıkça 
uaadı. Tellp lüaum rörmU:vor. kendl. 
alni allkadar eden teYlerdeıı bahse 
yana1mryordu. 

Kraliçe vaktin uzadıfrtıa memnundu 
ve niha.yet söze kendisi başladı: 

- Pren!et ! Bcdeıl bir DIY i8tlyeôe. 
ğinızl ıöylemımit mlYdlnlJ? · 

Fa usta gUl~U ve: 
- Evet • dedi • vorecefinili peti ~ 

nen valt buyurduğunuz bir "y ... 
Kraliçe ele gülerek gever.elendi: 
- Tabll yıpabileooiim bir !Po .. ' 
- Onu evvelden de ıtöyleınittinia ın& 

dam. Fakat"ben öe ricamın ~lntı ıi. 
zi ali.kMJa.r tttiiinl arzetmtıtim. 

- SöWmdon döımıeaı. · 
- Zıı.ten ricam pek ba.alttli. lChem -

miyet verilecek bir ıoy detf I. 
- Sir.e sevgimi isp!'-t Et~ebilmelı i~. 

kof)ci Jiiç bir l'Y latenıiı olaaYd.mı~ 
Nedir cicim bu · ııtediğinİz, aöyWyhilı 
bakayım? · · • . .. . 

- Madam, işittiğime göre, yanını •. 
za bir ıenç kw, .olcaldarda çi~ aa.. 

. tan bir lrilçllk kızı almıısenııs. . 
1 

• 

Fausta bu sözleri söylerken Jı4ms 

krallÇtıyl hem de Lonoray& cti~1'•tle 
baJrmaktaydı. En alyade dikkat et • 

·r 

mekte olduju, k011U1D1tnm bqmdaD 
biri apms 1911~ olan madad 
Daakr klL 

Pmulellıı bu l6a1er1 UaeriM hiçbi
rw de t&vırl&rmı bolınadıl&r, biriblt• 
leriııe bt.kqmadllar bile. Kraliçe Fa
ustanın atetin bakıfl&n &ltmd& ea • 
kin durmaktqdr. Yavq bir Hile cıe 
dt kt: 

- ~çl kıs mı? 
Vı b!rdenblre hatırlı.r sibi LeoDOt' 

ya döndtl ve tabii bfr tavırla ıaöıl~ 
ne dtvun etti: 

- Ha... B&na bak Leoııora, 'bu ıa
km Mnln bUtıfın 1\1 im olmum T 

Leonora sofu]dcalllıhkl& IOl'du: 
- A.ub& linyora, 1"loraJU1taıı 11\f 

babehledfyor? 
- B&hMttlltm çigekçt kmua. 1no1 

çiQell lln11 verltmekte)ıli. 
- o halde P'lorauı kutediyrfU-

1'\UZ. Ontm uıl lamt J'lonnamıt, ktlS ' 
dlliAt unutmuı ve eon.radan baurın• 
reJmlt. Bana böyle löylldl. 

Fau.sta sofuk ve sert bir tar-1' 
CIV&D Vordl: ' • 

- orumi bUmlyorum. 
Pü,u. Mari dö M.&dl~hun Leonot"' 

yı bu jşe sokmaktan kaçındığmı hi ... 
der Jibi Olmuttu. Aııl rakip ile ıııUcl' 
deleye b*flıyace.fmı anlamıttı. tıe0 • 
Mr&yı kraliçeden çok daha ıcuvvıtıl 
bildlllı\deıı bllçuın içit\ bUtUn kuvvet! 
111 topluyordu. Halbuki yuıtnıııW 
Mari dö ~l~i tekra.r. konu,aıı)'f 
bqladı: . 

- O 1'~UğU. ne ya.pma.k iatif(>rtd' 
11ua~t 

- Onu l>llı& vermenim ı.uyoıuııs. 
M•ri dö Medic;l &nlam.am11 Jlbl Y' ' 

par.&k tekrM"ı ~ :t. . .. 
· -Sbe~.mi? • 

- Evet, bu kUçUk k11 '10Ü atat 1 
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Milyoner dullar için 

K ira l ık 
kaval·ye 

Röntgen gözlü ~ocuk ! 
Gözlerı sımsıkı bağlı olduğu halde lhleır şeyi 
görüyor; mükemmel bllaırdc oynı.nyoır; eskırnm 

1 müsabakalarnna glrDyorr 

• 
~~~ri~ada garip bir büro : Zengin kadınlar, kendileri~~ 

. dırecek profeıyonel kavalyeleri buradan kiralıyor! 
Sır rnllyoner kadın, hoşlandıQı 

kavaıyeye çfftllk ba()ışladı 
ı.> ·-. 

"~.,,,. rr·( ~:.~r:,~r: 
~, V-R '':;, ~ ~ r-' 

~ liınanına ufrıyan seyyah va- veya riayete mecbu: oldu~u lcai~e~cr~e~ 
~ ..,.,!bre çılrardıp türietlere hiç herh.anci birini yerıne ıetırmedığı ıoru 
-~ ıni? . len kavalye mHlekten çıkarılrr. Bir da-
~ lttdzrı dCirtte üçü muhakkak ıu- ha da aımmaı. 
""ltı.t . dır. Aıntrikada bütün aerve- Kavalye Robolo mudur? 
fb;:'i e ~ıa· · 
dt~ı11111 danın ve Avrupada yarısından Kavalyelerin riayete mecbur olduk-
..._tı.ıııı~ull Yeya ~vli kadınlann elin- ları kaideler çoktur. Kavalye, hiçbir 
. ~ hu hl .una dair yazımızı hatırlar- zaman mUtte.ti kadının odası~ girmeye 
~ 'deraiıı·lın gayet tab!f oldufunu id· mezun defildir. Kadınla yalnız bir oda-
~ 't ı ıı. ,1>iier taraftan bir erkek, da kalmamata dikkat edecektir. Eğer 
~ ~a.Jc engan olaa, uzun müddet iJİni kadın sarbot olacak olursa, kavalye der 

bulur ıey~ate çıkmak fır&lt;ru pek bal lokanta veya gaziM garsonu çağı· 
de lıllb~i k rllf.:.ak ~e aarhoıu ona tc\·di ederek ayn-
a. 1\ ~ıı OCaıından veya kardefin· Jıcaktır. 
i ,l"ftt,l'Vetin gelirini hiç pyret Matukane ıamimiyet, Peckham ka-
l~l:ı. "hhtt ele alan kadm. her zaman valyeleri için m bUyUk cürümdür. 
d:· Se>'a.ıı.ti edebilmek imlı:lruna malik- Servisi hurrlamak ıayet kolaydır. 
?tııt fu. qdır f ltraamda da, milmkUn oı. Büroya müracaat eden müıteri kadına, 

; '-tıuııın::la etlenmek ve (ula ıör ritmelc iıtedifi yer ve tercih ettiği adam 
~ite btı h.ı . ~· tipi sorulduktan ıon.ra Pec.kham liatc-
}'t~ >'eııı h.lı roren açık ıöz bir Aımri- n verilir. Kadın, arıu ettiğini bu liıte
~t ~lele ır ırıealek icat etmiftir. Ba den teçer. Ondan 10nra tesbit edilen 
"'1 ~0rttt ':rofeayonel bvalyeliktir. uatte kavalye mütteriye cider, ken
~tl~) b'~ eckhaın Profesyonel Xa- dini takdim eder. Xavalyeye, bu ilk 
bir 'c la.de ~rıou namı ile kurdufu mü- Jcarıılatma da mütteri tarafmdan bir 
~ Çot 1tı..• lllerilcada ciefil Avrupanm zari:. irinde tı:reti takdim olunur. !l~I\ •qrleritıd d .ır 
tı~ llıııtır B·· e e taklit edilmeğe Kavalyeler, tabii, aade bu itle geçine 
~~ lta.dırıı~r uro, . seyahat etmekte bilecek vaziyette defillerdir. Çünkü al-
lııt\: ~Ilı töıte~ te;rı &erdirmek, ıece dılı:lan bet veya on doların büyük bi~ 
~\: 'Çin Ptof nıe • ve onlan eflendir· kııan Peckhama gider. Bunların eksen 

'l(t~dır, esyoneı lca~yeler but- ai cilndiLı baıka itleri olan kimaeler-
"' tacı. 1 ı·w• hem "lliıı· «<, dul b' dir. Profesyonel kava ye ıgı, 
llıt\: ı diiıiine}' ır.kadınrn Nevyrolra ıel bedava eflenmek, hern de biraz fazla 
'tııı • d•rıaetırı,ı~. Tanıdığı yok, eflen- para kazanmak için yaparlar. Her haf 
tı....~~ dbi ı' rece hayatını cörmek, ta kavalyelik irin Peckhama e.n a.z ıoo 
.1 ~? " se tr ,.., __ ,_ . • s d n-
"~ ""'rh&ı p ~~ ııtiyor. Ne ya- müracaat yapılır. Fakat bunlar 111 • 
~ .... ttt~,... •c. khızn. baı vura--'-. '- ta · ·ı· 
1L' ... n usuıu .. _.. ca~ on nesı ıeçı ır. . 
l~d Ptfine 10Yltdir; tık &tce, Nevyorkun üniversite klüplen, en 
~~ttı birini ta'JcProfeı10neı ahı •eriffi- iyi kavalye kaynak.landır. Binaen~eyh 
li:. b •ıinadtr. u:r. Bu bir kadındır. Mo- bütün profesyonel kavalyelerin kıbar, 
httt \il, bununla ua •e bahalı yerleri bi- yalapldı ve karakter aahibi ki_m~eı_er 

() ltdifi tlbi 
1'.ıerek, tavaiye edilen oldufunu kolayca tahmin edebi~ın~· 

llt teline d.. &elerı alır. v....- timdiye kadar da tek b_ır şı~~-
1\ \le oner bu iı · bı --r·· ·· tenr Bıla-lt ret on dolar ıç büroya öde- yet vaki olmaması bunu ıos · . 

ti11 '-dırıın » dır. Jria kanlyelerin roğu büro müıterile-
Pro evyotkta • ır t dır 

'tla ti trarrıını "'- ~ ıe~ırecefi ple- tinden muhtelif hediyeler almıt ar . · 
}' ""C r't<l..L- " k"" eğlft-da., cı.n •troıarda ~lft yapar. Me- Bu hediyelerin arasında fıno op 

tttr' ~onı.rı~:: •Ytrtır, lokantalar den tutun da bir çiftlife kadar her !'Y 
b.t~lc lta.dznın 90c lftaaa tutturur. vardır. 
Çotuı isin aYrıca \lfu 'V'Uaa, çocufa Pecldıamin mütterileri aadece sey-
la."dır. ;~ir ttce b~daınıar rönderilir. yah dul Jradınludan ibaret defildir. 
Proc~ iltUn bunıard k Uereti bq ~ Nevyıorlcta it sahasında muvaffak oJ.. 
ltır tn le Profes IJ\ IOnra, elinde mut birçok bekar kadınlar da haftada 
S~0~ı:tı tder. Yoneı kavalye otelde bir bu ıerviaten istifade ederler. Bun

teu ~ ırı tiyd"f dan bafka, kanlyelerin as oldufu bü-
8•ba.1ta\ fraıc ti~~i:~.:e kavalyenin üc- 1 yük balolarda da Pec:lrhlll'I kavalyeler 
l'e 'Yrı •da.r ltald rece on dolardır. temin ecSer. 
'ilentidc._ btıka r. ığı tlkdirde kavalye- Büro, bir dördüncü adam arayan 
' tJt• b ~crette · edct..:ek va <tdnı .. 1 Ütiin Verilir. Tabir briç merakhlannı da tıtmın -

t> t<:ı:-u.. ft\aıran ayacaksmız' -t\.lva.ı • • lrm hesabını ziyettedir: Briç mi oyn . · 
g Ytlerj J> Bir dördüncü mil ekıik1 Trlefon edın. 

h. "1çltr· ecJı:ı.__ h ·· d · 
•ru ·· ın.ı_ '"'lll ep ün• . p Lh . d••hal onu .,.on erır. l"ılvc ·~rt ltr lVeraıte- CC& am, tıze ~ 8 

Cdi1 t'llt . ırer. Pa• h bil briç oyununu-·C:tıeı .a t?ıtl) ttleJ,t . cat erhangi Birkaç dolara muka • 
tal ilıı· . "'llca1c •ı bu ite kab 1 2U oynamaktan mahrum kalmamıt olur 
" •ver,· • Aırıerilcan u 
rı: liırvırd ıteleri olan p • rn en rnüm- sunuz. •. 

Ofe1110 llıt:unı ruıeeton Yale Peclc.ham "mdiye kaC:ar bazı tecru-
~~r,,ln.da n.hel ka.vaı,,~~.Pee.:Jrharn bürosu beler de edin:U,ıir. Meseli yatlı kadın 
q"·- u .. "" otab:ı·-ı . kavalyeleri ıeç 
1 ""<llla.rı , ı.Cneıerin •·1• er. Aynı l3r, lcıraladıklan ıenç 

Bütün Amerikan ıa.ıeteleri, Kalifor
niyanm Blendol febrinde oturan ve 
•'rontken gözlü,, çocuk adiyle anılan 
Pat Markisten bahaetmektedirler . 

Bu çocuk, gözleri ıımsrkt kapandığı 
zaman bile, görebilmek huaasına ma-
liktir. ' 

Son zamanlarda, doktorlarını profe
sörlerin ve matbuat mümecsillerinin ö
nünde müteaddit tecrübeler yapılmış 
ve herkes bu itte hiçlir hokkabazlık," 
111.btekirlrk bulunmaldığtm, Bat'ın ha
kikaten, gözü kapalı görebilc!iğini kabul 
«mek me<:buriyetinde kalarak, buna 
hayret etmiıtir. 

Pat, gözleri kapalı olduğu halde ga
yet iyi Ping - pong oynamakta ve 
top yere diitünce, derhal eğilerek, gö
ziyle görmü' gib= ıür'atle onu bularak 
oyuna devam etmektedir. Bundan başka 
Pat, ayni vaz:yette, mükemmelen bilar
do oynuyor ve eskrim müsabakalarına 
giriyor. 

Patın gözleriyle görmesine imkin 
bulunmadığına tüphe yoktur, çünkü, 
ıözleri en itinalı bir ıekilde kapanmak
ta ve IOnra da sımarla bağtanmaktaldır. 

Buna rağıııen çocuk, benli% mahiyeti 

anlaıılrmyan bit' hassayla gö;kte -
dir. Meseli, gözleri kapalı ve bağh bu
lunduğu halde, hemangi pir kimsenin 
lSnüne geçmekte ve onun yaptığı her 
hareketi, ve tavrı ve tebessümü sür'at 

le ve aynen tekrar etmektedir. 
Pata bakan ve Amerikanın en tanın

rnıt profesörlerinden olan 'doktor Sesil 
Reynold, bundan üç sene evvel Patın, 
esrarengiz kuvvetini keıfetmiş oldu -
ğunu bildfrmiıtir. 

Filhakika, o gün, delikanlı garip bir 
buhrana kapılarak, on lirinci asırda ya 
pyan ve euarengiz bir ıahıiyet olarak 

tanınan İranlı Napeci olduğunu söyle
miştir. 

O zamandanberi Pat sıksık bu nevi 
buhranlar geçirmiş ve şayanı hayret 
tecrübelerini bu buhranlı anlarında yap 
mağa başlamı"ştır. 

İşin asıl şayanı dik.kat olan tarafı 
müte§ekkildir. Esasen Pat da buhran
mıJ olan Pat buhran sırasr:ıda mükem
melen acemce konuşmakta, okuyup yaz 
maktadır. 

Buhrandan sıyrıldığı zaman çocuk, 
ıstıraplar içinde kıvranmakta, fakat bu 
,:stırap ktsa bir müddet içinde zail ol
maktadır. 

Bazı Amerika alimleri, Patın, gözleri 
bağlı olduğu zam.an alniyle gördüğü 
neticesine varnuılard.ır. Hakikaten ço -
cuğÜn gözleri bağlandığı zaman alnı da 
siyah bir bezle örtUlünce, çocuk biç bir 
~ey görmemektedir. Fakat alnııidaki 

ı ti_ tan111 iCOQıPliJnan tatlı dilli olması vakitlere kadar yanlarında atako.ymak-

ı" dt,,~:ı !lha· Y•prno.sını hilnıe- ta ve bütün ıtt.:eyi dı!lrıda geçırmek- kekleri esmerlere tercih ettikleri de ıutieıindeki kavalyeleri arasında birçok 1

~, ot -"'llltlert 
1

Yttleri tan1ınaı edi 1 dük bulunduğunu ilan etmektedir. Ya-~~( ı...~ll'taltr· 1~ ltatt~ft PoL. • an, t r er. ındalri müıte meydana çıknuıtır. 
~ -vıt&I\~ • oqzl'ndır pır "ıçıp sar. Halbuki, 18-25 yaflar . • Nevyorktaki muvaffakiyetten •;esaret kında astığı Londra ıubesinin ise ka-
~' 1-ff •e tiya~0ıa;,da t<1chaft'lin bir 1 riler. t&m nmanmda otellenne veya alan Peckham Şikago, Vaıington Det· milen asilzadelerden müte~ekkil oldu-

sargı çı.lcarrlrnca, telCrar görmeğe başla
maktadır. 

Bunun sebebi, kısa' dalgalı ziyalarm 
çocuğun kafa tasından içdye sızarak 
beyindeki ,bazI görme sinirlerini tahrik 
ettiğine atf'ediliyor. 

Vaktiyle bazı ilimler, ağız ve burun
dan görmek hassası mevcut olabilece -
ğini rJeri sürmüşlerse de, bunu bir tür 
lü isbat edememişlerdi. 

Diğer profesörler de ,mevzuu bahis 
meselenin fiziki kanunlarla isbat edile
miyeceğini iddia etmektccı=rıer. Bütün 
dünyaca tanınan doktor Aleksio Karcl 
ise, Patın vaziyetini metafizik saymak 
tadır. .. 

Patın ailesi, gayet tabii insanlardan 
müteşekkildin Esasen Pat öa buhran
dan har.iç zamanl:ırda, diğer ~ocuklar 
dan kat'iyyen farlc:lr değildir. 

daha çekingen olan Avrupalı dullara 
cesaret vermek için. Peckham, bürola
rın.da asilzade kullanacak kadar kur
nazdır! 

>'•lert 'V'll'dır ~ danı lllon- 1 panaiyonlarmı dönUyortar. roit de birçok ıubeler açmııtır. Parla ğu söyleniyor. Amerikalı kadınlardan 
. rır1-1;~~1!.·~l~~A~~r~n~ma~n~d!aJka~drft}aı'm~~~aan::;tm~~e:~~...:.:.:.:_::.:.... __ .:__:_~------~----------------------------------------------------------~------~ --~-------------~ 
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" Bayan MUALLA ,, 

latanbulda ilk defa olarak yepy•i 

HO GÖR REVÜSÜ 
Telefon 40335 _,..;,.. ______ _ 

Afyon Vilayetinden: 
Vilayet merkezinde yaptırılacak '891 i lira 6' kuıııt kefil bedelli Jus elUI. 

titilrü inpatı kapalı zarf ulUliyle 8 Teşriniaani 937 tarihine mUDdif Puarte. 
ai günU saat on bette daimi encümende ihale edilmek Uzere ebiltmeye ko
nulmuştur. 

Ekıılltme prtna.mesi ve buna mUteferrt diğer evrak dört Ura kn'k bet 
kuru' bedel mtıkabiliııde Afyon, lstanbul ve Ankan. Nafi& mtldUrlllklerinden 
alma.bilir. 

:Muvakkat tembıat :5695 llra 73 kurqtur. 
lateklllerin Nafia veklletinden 937 aenest için aJmmıe en az 40000 llrabk 

müteahhitlik vesikam göstermeleri ve teklif mektuplarml 8 Tepiııianl 93'1 
tarihine mUsadif pazartesi gUnU 1a&t on bete kadar daimi encümen rtyuetL 
ne g&ıdermelert. illn olunur: (7008) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

24. cü yeni tertip başlaınıştır 
1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 30.000 Liradır. 

Tlcarethanemlz eski.si gibi kUrk manto.. 

Ja.nıır 10 ııene carantı •• 

ay vade ile kefalebllz olarak •tmaktadır. 

Anadoluda bulUD&D JDl.lftertlerimı.e &1Dl te
ra!Ue kabul ediyoruz. 

lılabmutpqa, Ktlrk~ü Han ıeerfaf 

E v K o T~efon: 

Umuq:ıl cerrah! Vd ıiııir, c:Uınal · 
~.rrahiai mUtebumı 

Paria T rp Fakültesi S. Asistan. 
Erkek :kadm aineliyatlari, dimlj 

.eatetlk • •yüı.. meme, llanD bu
rQtukhlkları,. Ntaiye ve ck>jum 

mUtehaaausı 

Muayene· .sab&Jılan U f 1111 
8 den io a kadar .ıc, 

Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 lirıhk bilyllk ikraıniyel~rle (10.000 öğleden eonra DcreUicUr 
•e 20.000) liralık iki adet miiHfat vardır.. ~'J.· Parm&kkapı, RuaıeU Hanı 

\ Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zenghu.den bu piyilng?ya ittirak ediniz... ilml No. 1 Te~fcm: 44086 

=• • a111111111---ı-..ıe1RYANTİN PERT~V· 

1 
DOKTOR ,___ KlmyaJ(er 

Kemal özsan . Hüsameddin 
Uroloj • Operatör 'ram idrar tahliU 100 kuruftur. 

1 Bevliye mUteh•••••• Bilumum tahlilit. Emin&ıil Emllk 
Karaköy - Ekselsfyor mafazası ve Eytam Bankası karp11ndl izzet 

1 yauıında. Her gUn öğleden eonra Bey hanı. 
2 den 8 e kadar: 1·eı: 41%-m 

-==----------•ı Sq tııvaJettaıwtn en mtL 
htiB J>tt mahıemesfdtr 

Giz hekimi Kepekleri laledeki mu. 

R IA viffakıyett her bir iddia. 
Dı. Muı al am gdın nm fevkindedir UksiirUk ve nefes dırh&ı ~acı 
KuayenehanMlnl Takelm.Tallmuı~ ll!llllma•-----mnmn:ı:mr::ıı ve kızamık öksürükleri için pek re· 

Whi ı il ı mıaıım=n::a ·ı·rıı ı·ıaçnr Her e .. ••n•de .. , t>c:zı Tarla\,a.şı Cad. U IU' A Apt. nma " • . - "' .. Olf Doktoru 111•• dcpolınndl bulunur. 
naktetmlttlr. Tel: 41553 Necati Palışı 

Pazardan maada hergün: Oilec:len Hutalannı berıun aabah ıo dan 
•onra saat ikiden altıya kadar a•pm 19 u kajar Kıraköy TOnel 

.._ ___________ ,,. 1119clanı Tenane caddesi batında No. 

Opratör UroloQ 
Doktor 

Süreyya Atamaı 
Beyotlu t.tikW caddesi Parmakb;. 

Tnmvay duralı No. ızı birinci 
kattaki 

Muayene hanesinde butalannı ber
ıtın aat l&-20 araaınchı kabaJ 

eder. 

DOKTOR 
Necaetlln Abl-n 
Her &iln sabahlan 11ekll bu~uiı 

ıkıamlan 17 dm 20 1e kadar Ll1e 
U tayyare apartmanlan ikinci daJre 

17 numarada butalannı kabul eder. 

Cumartesi &ilnJeri 14 den 20 ye b 
dar baıtalannı param, Karun, He 

ıız de kabul eder. 
Salı ye cuma gUnleri saat 14 den 

11 se Jradar paraarzdır. 
ıa.------•=•rnıa111aı1111 

NEVROZiN 
Birkaç dakika içinde en tahammill edllm 
ağrılarını dindiıerek size neşenizi iade 

Romatimla, dif, sinir, dale af nlanna, ~ ıribe, üıüı.,...
mitneDid her türlü am ve sancı tarla lankbia karıı en kat'i .,. 
seri tetirli ilaç NEVROZIN'dir. lcabmcla aiiade 3 kate elmehiJir. 

Saraçhane yangın yerinde DUlgerzade mahallesinin BUytlk ~1.111111 
ğmda 86 mcr adi.da ı metre 37 eantlm yUzlU 8 metre 22 eantimetre 
arsa satılmak &Zere açık arttumaya konulmuştur. Şartnariıeal 
dU.rlUğllnde görülebilir. latekliler 6 Ura 16 kUrufhık tik teminat 
mektubUe beraber 18.;10.93'7 Pazartesi gtlntt aaat 14 de Daim! En 
ıuiımahdrrlar. (B) (6715) 

Be§iktqta eekl Yenimahalle ve yen l Cihaımtım& mahalleaiııiıı 
Yıldu rokaklan aruındakf metruk Ab buağa iallm :mmıarbfl ile bU 
im k&rflBmda bulunan metruk rum mt'!zaiiıfı k&ldlnlacatmdan 
bir aya kadar mezarlarml kalchrmalan ilin olunur. (B) 

Mekteplllera, Çocuk veıııe 
·ne, Okul Dlrekt6rlerına: 
llelıt.p~..lnaatlan •••• 6ir lıerc alıi ...,.sır; 

. f' VAKiT " Kitabevine 
iıfr•yua. lllt, orta, U.., Yiihelt oe Malclı... Her olıalrııt. 
•rnli lPt, l..r lliltlen, laer flirli moarU ~yatım 
lıôla1'ılıla H tlerW Mİne6Uini nk 

Rattele 7ertlen cılnwımn aonantla yanilma, yoralına, 
lıit lıaylietme Olabllir'' liziif e6ilirsi na. 

tlatUao h..- ~·kıymet oermeli: (VAKn" K.ITAB 
ile mektep lıitapgdıflntla ilatUa. lıacınmıfhr. 

Kitap iiurine tıelftek her sorguya lıarplılı Hrilit. 
A:DRES: lıtanbul. Valut Yurdu. Telefon: 243?0. Tel 

Vakit - latanbal Posta kutusu: 46. 

ber olnıyuculannı dakupon mub· 
bilinde mua1ene eder. 

Diş Doktoru 
Cbeyt Clçer 

HER YAŞTA . • 

YalrJtz CUMARTESl GUNLERt 
Y ALOVADA. ul. ıtlnler Kara
gümrük tramvaJl dura~daki mu
ayenehınerinde hatalılrilu ~ 
eder. 

Wllll 

Meccani muayene 
P9qembe aQDl91'1 .-at 2 dea 1 • lmdUI 

1 on,t~ TaebMlmü Palangada Z 
numarada Dolrt.or Mnmtas Gtınoy 

:i fakirleri para.sız muayene eder • 
.... 1 ................. ... 


