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Uykusuzluktan ve açlıktan 
bitap bir bAle gelince 

Hasan Kaptan emir verdi : 

- Velkenlerl açın! •• 
ÖIDme rağmen 

lstf kamet Karadeniz 
boğazı •.•• 

Dlf"" Yuıaı 8 incide 

"1tdaıı evvelki deniz feld 'kctlcrlnae kurtardığı yelkcn1i1erlc ve 
'4'111 1calın dalga7arı yararak flerlerken 

~~~1l!tıde karışıklık son dereceyi buldu 
·~ d 

Bacağı tren a1tuıda czı"Um amele ) ~ .. ;;~~;i~';b;in 
-. ll~llnıasını emretti ~1~!!~~~~! 
~-l~&poar da resmi ınglllz Tren altında ezildi 

· • llehmed ' 

~u., ıg c~•ncıaın bir kısmonı yaktaDar ---:::;;;;~--=-=---(~Y-azısı_7_1n_cide_> 
•t... ~ 1.4, ·A.) - p·ı· · "P · s · Camı·ı t · 
~, ... "ltt ~ h . ı,.·stınin ce- Bugün gelen :'ransızca arıs oır,, e f a m 1 r 

~~ a udı ,.·r 1. · d v b" h b tf· ~t •U Itır. Silib ;:ırl t ığıne gece gazetesinin Kudüsten al ıgı ır a ere 
~ Poltltllittür V sesleri 40 dakika göre; Lidda tanare karargahının ya- edili yor 

d lf ~Q ı., aıayi : ~kadan haberdar e- kılmasına rir mukabele bilmisil olmak il 

";•~ e~~t. bir l~t;•~e ctrniştir. zere, Filiatindeki tngiliz ordusu bat Vak tile arpa an ban olan 
td l.idt ~it takdird C§rcderck tcrrör kumandanı general Wanel, Arap evle- zaı Mahmut paşa 
~'ttJt a..,ilisindc ~: ku~üs, Hebron rinin tahrip edilmesini ve yakılmasını Camii de tamir 

· ltda Cotleri teab"t narnıtle berhava emretmiıtir. 
·~~trıı1~İnleri t ctllliştir. Diğer taraftan verilen malumata gö- ed IJ f Y 0 r 
._~ -~ tıh • ~YYare E kat ı 
de • 01duı. rrp tıeticca· meydanının re Araplar da İngiliz kuvvetleri. üzeri- v daresl, ıehrlmızın Duyük camlleriD 
a..,ııı.:ıciycı.ltaı.ı nal:dj c:e .. aınn de .!ehrin mah- ne ıiddetli bir ate• açmııla:-, resmi ma de.n biri olan Eyµp caIDifnln taIDirtne bqla-
""'lr d .. ın Ik :s d mı§tır. Camiln tamirine ınlııareıertnden ...... 

~ıL.. ar 22 Jı"~ 1 taksiti ö- kamlara ait b:ızı binaları yat:mı.alar ır. ...._. "'lll&ttı --t :s lanml§, m.Jn&reler:ln kur§unıan ı6külmU,tnr. 
alı: CJnrin· e\lerinden dı- Roma, 18 (Hususi) - İtalyan gaze- Gene §ehrln büyük camnennden blrl olan 

........._ -
1 alrnıJıl d ZAI .... h . ~ ~ ar ır. ~ Devamı s incide .... a mut pa,a camU de taınır edilmekte.. 
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· Günün en mühim 1 
l::tö meseDesa 

llv_ıe gazetecilik 
uıat bu atın 

~illt vasıftan , 
v:.""'um oiduğu 

l'ıı,~u.~~.dt 1 e l"d e yapı l ı r 
l>roPt ~t "'- faıf ıt h 

1 hıt"- ... itile arcicet F k t 
Q '"4 \flt •ten ıc~lc e nefes at.Cımlmıyacağı muhakkaktır. a a 

r ç:ih. l'oJrtıı laııcbr? 0 
Ünden kazmmau zamanı gelmi§ olan bir fa§ist 

C."11 b· °'lo._lr r denıetc • 
t>~ı et~r ~Ya trkln.1 ha~ • ?ulunam.ıyacak: . v. 

h 'dil .at1rıd• ~de Al hıyesının uzun tetkiklerden sonra neırettıgı 
.:!1tiıı1 b• ıı 'l'üricı ın_anyanın tar ka doüru ( ı) adını verdiği yilrüyü§ "hn • \lr~· Ura..ı- er ır· • . J "f l titı"l 1.Y'edc \l ""' b!r dah ~ın, son derece dikkatle okunacak hakıkat er 1 

-.. (t)~elJetirıc 111llntr !'ıarb'a hatırlatmağa lüzum görürüz. 
... ...._ .. J)~rıL •. .' 0 Utun .. 

1 Yaşamı• olan nesil Alman Militariımusunun 
... "' •• .. rıuı -:ı ·ı '····~te-. arın,, bU tün tabiye hünerlerine tamamı e 

............ (Dt1Vamı 6 ıncrda) 
..... _·------··············-····················· ............ 

!!!! KAÇ SATIRLA 

lnklUlp tabloları 
Bütün bir yıl TUrk re.ssarnıarı boya ezdL 

ler. Fırçalar, paleUert ~ptWer ve tuvallere 
gene; muhayyllelerln en tatlı hUJyalarmı 

Dak§ettller. TUrk ressamının inkılap seter. 
berllğlnden bahsedJyoruz. 937, TUrk artla. 
tinin Türk reamlnl KamAllıt inkılap tarihL 
nln hlzmeUne koyduğu Yıldır. Bu yılın bu 
bakımdan çok veJQt olduğunu da blllyo. 
ruz. 

Artistler ne yapabildilerse yaptılar. Tab. 
lolar Ankaraya glSnderlldl. Eh. • PekJ, ne 
ol.du netice ? 

Kim kazandı? 
Kımln eaerl en güzel! _,, 
Yapılan re.timler Türk ıarıat Aleminden 

ebedlyyen bir ıır gibi ııaklanacak defll yaı .. 
o zaman flAn edllml§ olan bir kararın 

§U aatırlan hA.lA hatırımdadır. 
"Tablolar ilktqrln ayının on be§lnde An.. 

karada toplanacak bir jtlrl tarafından tet. 
kik edllecekUr.,, 

Takvime bakıyorum: 
Ayın 20 inci günUdUr. Demek ki bq gün 

ıeçml§. 
Neoldu? JUrl toplandı mı? Toplanmadıy. 

ıa nlçln toplanmadı ve nezaman toplanacak? 
Toplandıysa neUce ne oldu 1 
Kazanan kim ? 
Yoksa Türk reıısamlarmm lnkıllp aeter. 

berllgindon aldığımız eserler pek ml yavan?! 
HABER 

Dost Elen devleti BaşvekJll 

METAKSAS 
Dün Ankaıracıa 
ATATCRK 

Tarafından 
kabul edUdl 

Yunan Başvekili ve Başbakan 
vekilimiz tarahndan nutuklar 

söylendi 

Metaksas yarın 
Ankaradan ayrılıyor 

Ankara 20 (Telefonla) - Sayın mi
safirimiz general Metaksas ve refikar 
sı bustın m-1yeUerile beraber M41rde 

•• l.ı..ııa~-·1-~phtar.~tmm 
Hariciye k<S§künde Hariciye Vekili 
Tevfik RÜştU Araa ta.nlf mdan verilen 
ziyafette bulunmaktadrrlar. 

Bu akşam Yunan sefiri Rafael tara
fından Ankara palasta bir zlyaf et ve-

rilecck ziyaf etl bir suvare takip ede
cektir. (Lut/en 7 inci sayfaya bak.'1nız) 

Vali Ostündag ile mülakat 

Spor ne demektir ? 
spor klüplerine 

ihtiya~ var mıdır ? 
lstanbul evvelki gün az kalsın 

valisinden oluyordu ... 
Valilik kolay sanat mıdır ? 

MUllkalı yapan : Nlzamettln NazH 
\'ı1lllik vazüeainin en kolay gibi gö -

süken taraftan, bir reamt misafiri karşı
ıamak, yapılan TCemi ziyaretleri ialde et
mek, bayramlarda ıeçit resimlerine itti
rak etmek &ibi feylerdir, sanılır. Hal· 
buki bunlınn öyle zorluklan var ki ...• 

Faraza ben bir geçit resminde vslinin 
tam üç ıaat güneı altında, ayakta dur
duğunu hatırlarım. Abdülhak Hamidin 
cenaze merasimi günil Muhiddi.., Us
tünl:lağ uykusuz ve hastaydı. Dehtctli 
bir nezlesi vardı. Hani biraz korunama· 
saydı Allah esirgesin zatürreeyc tutula

bilirdi. 
Bir öğle ziyaletinden bir çaya ve o 

çaydan çıkıp bir akpm ziyafetine dara 
dar yetiştiği günlerde vali, çok def.l, ye
mek yemeğe vakit bulamaz. 

Evvelki gün de General Metahasr, 
ıehir ve hUkilmet namına ıellmlamak 
ufrunda, İstanbul, az kalsın ıevimli va
lisinden olac:ütr. Denizde deh§Ctli dal
ga vardı. Şirket vapuru Averofa yana
famıyordu. Zira dalgalar, vapuru lraldı
np Averofun madent gövde9foe bir vur
du mu vapurun 'dağıhvereceği muhak
kaktı. 

Halbuki valinin de mutlaka dost E-

Spor işleri etrafında bmJanatta bulmıat1 
· tJstUndağ 

len milletinin mümessilini dost Elen 
kruvazörünün güvertesinde selamlama
sı hem proğram ve hem protokol icaba
tmdandı. Yani ta§ çatlasa, filem altüst 
olsa, UstUndağ Averofa çıkmağa mec
burdu. .... 

Bunun üzerine bir polis motöril 'dat

(Devamı 6 nctdal, ,....>- · 
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ıJış Sit/asa: 

Metaksas 
ve Ceıaı Bayar 

Yazan : Şekip Gündüz 
S E. Metaksasın memleektimizi ziya reti, Kamaıist Türkiyenin müstakbel 

• Baıvekil Celil Bayara, - evvel ve kil sıfatile de olsa - ilk siyasi nutkunu 
söylemek fırsatını vermiştir. 

Türk - Elen milletleri arasındaki dostluğun ve Türl:iye ile Yunanistan a
rasındaki ittifakın bt:yük, misilsiz ve müstesna manasını, bir kere daha, fakat 
çok parlak, ve ilzam edici bir şekilde, ci banın gözilne vuran bu iki gün Türkiye
<le unutulrmyacaktrr. 

Celfil Bayarın hükumet reisi hüviyeti ile dıJ siyasa üzerindeki ilk hitabesine, 
Elen milletine karıı olan sevgimizi ve Elen devletine karıı ola., sarsılmaz ittifa-
:ıamızı mevzu etm:ş bulunmasını, müstakbel vazifesinde1.:i, muvaffakiyet-

lerini müjdeliyen bir falıbayır sayıyoruz. 

Celal Bayarın gerek resmi ziyafette irat ettiği nutuk ve gerek dost millet 
gazetecilerine verdiği beyanat, iktidar mevkiine kim gelirse gelsin, bu memle
ketin dıı siyasasında Türk - Elen ittifakının daima en sağlam kilit taşı olarak 

kaldığını ve kalacağını, kalması milli bir umde olarak kabul edilmiş bulunduğu
ııu ve milletin umumi temayülüne, karakterine, telakkilerine ve duygularına bu 

itifakm ne harikulade bir ıurette intıbak etmiş bulunduğunu bir daha teba
rüz: ettirmiştir. Türk ve Elen riıilletleri arasındaki "arizi hadiselerin tasfiyesi gün 
.Jerinde Kamalist Türkiye iktidar mevkimde bulunan lnönü'nün hüviyetinde gö-

rülen ve her iki millette yüksek takdirler toplayan insani ideal yüzde yüz Ka
ınilistti. Bu ideale müstakbel halefinin ne yüksek bir şuurla sadık kalacağını, 

S. E. Metaksas Anl:arada şahsan anla- mak ve tetkik etmek fırsatını elde etmi~ 
bulunmaktadır. (Devamı 7 incide) Şekip GONDOZ 

tıımımımııuıımı ------------
Laf anllyan beri gelsin 
CUMHURiYET' de de ne şah~s vardır, ne ~iyet. ~ 

Bun<lan öir7«ıç gün evueı Univeraite 
'deki ecnebi prof eşörler hakktnaa ya.:dı 
ğı bir başnuıkıakye, 2'ata ~eteaind.6 
'.Ahmet Eminin verdiği Cevaba kız.an 
Yunu" Nadi, bugünkU ~nde 
ate~ pU.,kütilyor. 

Cumhuriyet başmuharriri ya.:ıaına 
§öyle ba§lıyor: 

"- Ecnebi hocalar meselesinin, her 
ortaya çıktıkça, sağa sola yalpa wnır 
ken, fazla olarak Türk irfan ve hay
siyetin~ de dıu»e ~~inUğini ve b\1-
nahiç ıtabanımill etmediğimizi ve ed&
lniyeccğimizi söylem.eğe mecburuz. On 

lan mUdaf aa vesilesile de olsa kimse-
nin memleketi tahkir ctmeğe hakkı 
yoktur. Ecnebi hocalar HoUınto kabi
lesine değil, TUrkiyeye geldiler. Onla
rı niçin getirdiğimizi bilerek biz ge-
tirdik. Buraya gelirken onların da mu 
vaf akat ederek geldikleri bu maksa
oın fevt olrnnsma göz yummamakta 

elbette mazuruz. Meselede ~siyet 
öeğil; i§ ve maksat vardır. 

Univcrsite ~Zerinin bir türlü yolu
tı!ı giremediğini anlatan Ymıua Nadi 
ıyazısını şöy'lc bitiriyor: 

"- Bizim ileri sürdüğümüz mesele-

Kalite 
TAN' da 

Ahmet Emin Yalman, öirkag gQn 
evvel gittiği Ankarada yeni nesle ait 
tahsil meseleleri hakkı7t&I çok derin 
,,e ciddi 'bir tees~rle kar§tla§tığını 

8öyliiyor ve konugtuğu. kimselerin 
:ilzcrinde tSTarla dıırduk1arı noktayı 

<Uı §Ö?JZe ankltıyor: 

- Kendi kendini memlekete fayda 
verecek surette yetiştirmeyi ideal di
ye kabul etmiycn, diploma arkasından 

!koşan, bu diplomayı bir hak diye elin 
'de sallayarak mevki ve maaa bekli

yen, her clddt meseleyi alaya almayı 
marifet sayan sathi, hafif gençler; 
memleket hesabına birer leke teşkil 
ederler. Yarın memleketin bu gibi un
surlardan ciddi surette istifade etmesi 
ne imkan yoktur. Bu meyil ''e mizaçta 
bulunanlar, yarın da kendi çalıgmala
rnıa ve hizmetlerine gilvenmiyecek
lcr, zahmetsizce ileri gitmek için hep 
menfi yollar tutacaklar ve memleke
tin yarınını kurmaya hizmet edecek 
yerde bir istikrarsızlık unsuru olabi
leceklerdir ... 
Hayatı haylazca karşılayan, mesu

liyct kabul etmiycn, umumi hayat he
sabına Yazife tanımayan unsurların 
eline birer diploma \'erecek yerde ip
tidadn.n sıkı bir e!ck kul!anmak ve 
Un!versite mezunu sıfatını; l~yik olan 
lara, çalışnnlıı.r:ı.. bilgiye alaka göste
renlere ve mesuliyet hissi taşıyanlara 
h·asretmek, memleket hesabına. doğru 

kaları zorla onu eahıslara ve şahsiya 
ta götilnneğe çalı31yorlar, ve bu gay
retle kaş yapalım d~ken gözler çıkar 
dıklarmın farkında olmuyorlar. Şuna 
buna isnat olunacak hayali kusurlar 
ifa olunması 18.zmı bir vazifenin yapıl 
mamasına mazeret teşkil edemez. Ne 
denirse densin gene ve daima objektif 
olarak esas meseleye dönUlecek ve 

sorulacaktır: Bir sürU ecnebt hocaya 
rağmen Universite iglerlmiz neden 
bir tUr!il __yolu~xneıii v~ .(iremi-

~ 1' sene ik eci'Ubeaen sonra ku
surları arayıp bulmadan bu kısrr yol
da yilrilyUp gidemeyiz, ve münasebet
siz mtıgalatalarla meselenin çığrmdan 
çıkanlmasma. asla muvafakat edeme
yiz. Ecnebi hocalar önUmUzdeki sakat 
vaziyetin sebeplerini bulup ortaya çı
karmakta olsun bize yardım edebile
cek mevkidedirler. BUtün bir samimi
yetle bunu kendilerinden istemek hak 
kımızdır, ve nihayet biz TUtkler esa
sen kendimizin olan bu büyük i§i tet
kik ve tamik ederek · onun en salim 

yolda. ytırUmesi Ç8:_J'elerini bulmağa 
mecburuz. 

gençliQi 
f bir yol sayılmaktadır. Umumiyetle 

hUkUm sUren kanaat ~udur ki, acımak 
llzım geliyorsa memlekete acımak lA.
zımdır. Derslerine çalı§mayanlara. 
merhamet ve mUsamaha göstermek, 
memlekete acımamak demektir. z 

iki açık göz 
Bir earhotu s oymaOa 

ta,abbU• etti 
Dün gece köprünün altında Galata 

cihetine doğru olan kısımdan geçen 

zabıta memurları iki kitinin yere bo~l~ 
boyuna uzanmış bir adamın c:epler~n~ 
kanıtırdıklarmı gönnüflerdir. Bu t.kı 
adam, yerde yatanın paralarını, saat 
ve kösteğıni alıp savuşurlarhen memur 
tar önlerini kesip hüviyetlerini sormuı-
latitlır. 

Rlfat ve Ali ismindekı~ bu iki adamla 
yerde yatan, EminönU merkezine geti • 
rilmiılerc1f.r, Yerden kaldırılanın İs· 
mail oğlu Fethi adında bir marangoz 
olduğu, Galatalda meyhanede sarhoş 
olduktan sonra bir kahveye girdiği an 
ıa~ılmıştır. Knhvede bir müddet oturan 
Fetb,: evine gitmek Uzere ayağa kalkın
c:a Rifat ile Alinin peşine takılıp köp
rU altına indirdikleri, burada !oydukları 
tesl:~t edilmiştir. Pek fazla sarho1 olan 
Fethi gece ;Iıde vercmcmi~ ı bu sabah 
ayılınca cebinde 17 liraf: bulunduğunu 

$Öylem!ştir • 
Fethiyi köı:ril altır:a sürükleyip ao • 

yanlar cUrmümeıhut mahkemesine ve • 

r..Imi~lerdir. 

il Hatıralar ve müşahedeler ... 1 
Bir tabip olmak sıf ati le 

Tababeti ben de 
tenkit ediyorum! 

- " Tababet gemisini kalafata çekmelidir! ,,Yazısı 
mUnasebetiyle muharrir Nizameltin Nazife imzasız 
mektupla çatan meçhul mUd~fiimize ! 

Yazan: Dr. Rasim Adasal 
- 2 - [*] 

Fakat garip bir hiLleU ruhfycye tabi ola.. 
rak blrçoklanmız bugUn bile ilmimizin ve 
dolııyıslle pratik sahadaki sanaUerlmlzJ.n ba.. 
zt cephelerinde vaki olan fzaft 1kUdal'SlZ
lığt kabul etmekten ltorkuyoruz . ..Aczin iti
rafı, yanlı§lann te~rlhl cahalet değlldJr. BU
tün be§eı1 tcrakkiler sayısız fidye! necaUar
la doludur; bunları veren gene 1nsanlardir. 
Çok inşan ölaıU tur. Ve ınecekUr, Bu k~
banlnn hnstaınrdan olduğu kadar onlan bin 
tıir tehlike içinde 1.-urtnrmaya uğrll§an ınhhat 
korucuları arııamdan da veriyoruz. Daha dün 
kolları keııncn bUyUk Fnuısız Alimme kadar 
gttıneğe lUzum yoktur; blzllll yakm bb ta.. 
rihlmlz bile bu §ahadeUerle doludur. Fakat 
insanlık da bu şahadetler nlsbetlnde hergün 
birçok bclft.larda.n kurtulmaktadır. 

Hayat t.ılaımı ile oynayan hekim pek tL 
bU olarak bu hayatın muammalı akidesi 
çöZUlllnceye kadar halalar yapacak ve blr 
zamanlar Moller'den olduğu gibi bugUn de 
hem halktan hem de edlblerden bqka tekilde 
tenkldlere ufnyacakhr. O hatalar cahaletın, 
VllkuteuzJ.utun eaerl olmayıp daha Ziyade 
hutanm veyahud da cemiyetin 1hmallndtıı 
veya tababetin o butalık aalıaamdakJ aczın. 
den mUteveıııt olduktan aonra ne tabip bir 
cllrQın lılcmıı olur ve ne de tenkid edilir. 
•·rınnıac1 uır tababeti artık bir Delft ma. 
bedi olma4ıtı ıtbl, dlter lneanlardan hiç far_ 
kı olmıyan tahtp de ne bir kAlıln, no bUyüctı 
\"e ne de 98&11 kua.I ayet hllkmllnde olan bir 
ı>enamberdlr. Talılb de bugtln dlfer :metılek 
adamlan ıtbl bir denhanede Tiı at61yede iSi 
rendlft 1anat1 para lle tatala ve kendlslııden 
azamı randıman beklenen JDMUl bir it a4aniı 
dır.,, Blnaenaıeyh uata ve 1dealllt bf.ı, tabibin 
hakiki töhreU kablnea1nlıı kapw 11.ltUne u.. 
tıfı tabeladaki Uilvanlarda olmadıtı rtbl, 
.halkın "prlatanlık., lmünl vcrdlll manevra. 
da da deflldJr; l:ı(r beklmln kudreU ve b&
z&kaU JJI edebUdJli ha.ııtaıar ve uvlcrle m_ 
~·'~ll!!'Aijm o~;-Jaeıo ıııt.UL.: 

~ca:~~.;: ~ )DOaacaede ~ 
bir kabinede iiı.aanlarm hayatmı tamlre uz.at 
mıya çalııan tabib aanaUnin ehli olmalıdır. 
Benim anlaYI§ıma göre ikide blrde sultefeh_ 
hUmlere ve hOcuıulara meydan nren de bu 
meaeledlr. Hekim bunlardan kurtulabilmek 
fçlıı devrinin "bbbl 1dcal.,1ne bağlanması 11-

zımdır. ~U her devrin her cemiyetin ken. 
dJne hU olan blr tıbbt ldeal.,t, bir "tıbbi ce. 
reyan.,t vardır. 

Bu tıbbl idealin tarlhl beiert cemiyetin 
tarlhl ııe karrıır. Bu ruınn ba§langıçta bUtlln 
mcdcnt memleketlerde üniversite ta.hallinin 
JuyıneU çok d&lıa ytıksek ve bununla mUceh 
bez olanlıır birçok imtlyulara malik olurdu. 
J{eklm de Yükaek Unlvcra!ter nfatı İıe bu 
cemiyet dahilinde en mUmtaz bir mevkll tı
gal ediyor ve bir llfm adamı olarak çok saygı 
görllyordu, lnsan, dar familya çerçeve8l lçln_ 

de tababet mesleğine alt bllgilerden mahrum 
olduğu Jllllddetçe hcklmlne fevkalA.dc bir aa.. 
d&k&t ve hUrmeUe bağlıydı. 

Fakat harpler ve fhUllllcr dUnyayı değtı_ 
tirdiler; aanauar arumdald farklar silindi: 
yUkaek ta.hail daha ıumullU oldu; herkes 0-

kudu. Bug1ln artık halk birçok hususlarda ve 
bu meyanda tıbl.ı1 meseleler etrafında aydm
lannu§ ve çok ııeyler öğrenml§Ur. Tababet 
artık bir esrarı Uml değildJr. Ben bfr alnlr ve 
ruh tnlltehassm mtauıe karsıma gelen çok 
ınUnevver bir hUtaya ve mesel&. bir felsefe 
hocasına derhal bromUrlU btr ıru verirsem 
heın mesleki kU<JUU.ı:nU:, hem de ha.stamı da_ 
ha nıuz•ıç bir bedblnlye dü§UrnıU~ olurum. 
Çlinku emin ofmalıyım kl bu mUııevver adam 
bana gelmeden evvel birçok JIA.çlar aım.ııı ve 
hattA haataııfmı.kltaplardan okuyarak yar:ı 
hekim olmU§tur. Onua fçindJr ki ben da bu 
bllglll hastanın ruhunu okuyabilecek kadar 
bir kUltUr ve mesleki bilf:'I olmalıdır. 

Ha.st:ııar ve .h~kimler arasındaki mUnase. 
beUer. çok darlaom11tır; artık her yerde fert-

ÇARŞ\MBA 

tLK'l"E~RtS - 193'7 . 
Hl"ı1: ım - Şaban: u 

Gllnqln do11Jıı:a GUneıtlo ~ı 
6,16 17,26 

Berat kandili 
Vakit Sabah Oğle lktndl :.Xeam Yat.lı lmaa\ 

4,1515 11,159 H,59 17,26 18,155 4,37 

çlllk rolUıiU kaybclmektedlr. Hekim artık 

hastanın ıahatyeUnde -yalnız ferdi defli, 
ayni zamanda cemiyetin bir uzvunu teda\•I 
etmektedir. Devlet bir çok salAhlyeUerle gtt 
gtdc bUtUn sahalara nUfuz etmeğc bqlamıı 
tır; umumun sıhbaU ile a1lkadardır. Hasta, 
cemiyet ıı;ın muzır ve hatt.A bir yUk aayıl. 

maktadır, Cemiyet herkesten tam bir sıhhat 
bekler ve teminine de hekimleri memur et
mlgtlr. 

Tarihin hiç blr devrinde cenilyet tababete 
bugün olduğu kadar bu derece ger.le eallhl_ 
yctıer ve mesai sabalan vermemltıUr.Hekim 
bugUn cemiyetin bUtUn te§ekkUllerf içinde 
ferUerln maddi ve ruhi sıhhaUcrinl korumak 
la mUkellefUr. Kışlada, mektepte, mahkeme_ 
de, hapiste, ve spor sahalarında ve bir avuç 
\'atanperver tedai ile denizaltı gemi.sinde c;a.. 
lı,,an hekim eaki umanlar tabibtnln sihirli 
halemndeıı aıynlmrı olmnkla beraber, hayat 
§U lhUyar kUrc UstUnde bir muamma olarak 
kaldıkça en Uıtra modern ve en ideal cemi_ 
yeUerde bUe yUkaek vul!esfnl ayni ııal&.hlyet 
le yapmaya devam edecektir. 

Hekim oayet bu bq döndUrUcU teklmUl. 
Jero kal'fı g8zlertnı kapar da artık moduı 

geçmlg olnn b.bbt bir gayeye bağlanırııa kuv 
vetterfnf !arat etmeğe ve Qalm& haklı olarak 
tcnkldlere mahkdmdur. Bundan kurtulmak, 
asnmıza ve hattl yapmakta olduğumua 

günlere uygun olan çok yeni bir tababet ide. 

aline ııanlıııaıı Jlzımdır. zaten bu ideal, ta.. 
babette lhUsuları doğurmUJ ve bu genlf um. 
man içinde herkCJ11e yapabllecefi ı.·azıteierl 

yUklemı,ur. BugUn blr dahiliye mUtehauısı 

bile bUtün hasta uzu,·lan ayni de~cede o
kuyup tedavi edememek tehllkuine maruz.. 
dur. Demek ki her hekim lhtlsaa sahaaı da.. 

hlllnde ve hattA tababctlD umumt bö!UntUle
rine karoı blgı\ne kalmıyıırak }\ergUn durma 
dan s;ahşncak, görecek ,.e okuyacaktır. 

Heklmlerdcıı çoğunun bunu yapmad~klan. 
nı ilcrl stırmek sadece bir haksızlık değil bir 
...... __ .... &, - - ..... -

iddiada 1Sulunaiiklıınnı ~nnetmlyorum. b_ 
ta.nbul g1bl bUyU.k §Chlrlcrde çali§an hckhnler 
için dalına aydmlanmak, nokaaıılarmı ta. 
marnlamak tı=tn bin bir fırsat ve çare mev. 
cuttur. Hastaneler herkese açık olan birer 
mektepdlrlcr. Tıp cemlyeUerl, kongreler bu 
makaaUan temin eden ve bUtlln ihtlsaa §U~ 
belerin in yenlllklerlnf ortaya atnn me§her _ 

!erdir. GUlhanc tatbikat haatanesinin her on 
be§ gUnde bir pazarları verilen tıbbi mUsa. 
merelerlnl bUtUn bUyUk tehir hastanelerinde 

' görmek knblldlr. Anadolunun bazı iç z:ıchir_ 
!erinde evvelce mevcut olnuyan tıbbi mec. 
rnua1ar bile görUyo~uz. 

Fakat bUtUn bu ncırl1atı süzecek ve ıı. 
min geni§ mevzuları haricinde kalan pratlsl. 
yen doktorları yanırı:ı veçhelerden 'kurtarmak 
için birçok çareler de lfwmdır. Bunlann ço. 
ğU akademik devlet meııelclerldlr. Urun mUd 
det hUkQmet ve belediye hekimliklerinde, 
aakeı1 kıtalarda ve uzak yerlerde çalıp.ıı he.. 

kimler için muayyen mUddetler zarlmda tL 
l<&.m.01 kursları açmak veyahut ara aıra h&l
tanelerde staj görmelerine mUsaade etmek 
gibi fikirler ve çareler mUncklddlerlmi.z k&
dar her tabibin harareUe kabul etUğt ve bek 
ledfJi oeylerdlr. Ve gUn geçtikçe alAkadar 
makamların bUtUn bu temennileri flllyaUa 
gösterdiklerini de .memnuni,reUe görüyoruz. 

• * • 
Oörllyorııunuz ki uWm, ne Mollcre, ne 

NlzametUn Nazif olduğum halde bende bir 
hel<Jm kalası ve kalbi ile tababet ve tablblerl 

ka.b mll!bet l'C krıh men!! adeselerden geçltt
rek tcnkid ettim. 9l1DkU )ıakUd manaafle ten 
kid, celuılct için olduğu kadar Ulm lçtn de en 
fayd:ılı bir kll.Dlçıdrr. AlelAdc kadJrşlnruı bir 
ha.ata de~l de bir heldm iseniz benimle hem_ 
fikir olacağınızı daha kuvvetle Qmıt ediyo. 
rum. 

Dr. Rasim Ad.asal 
(~·) Bu yazının ille kı1DU dünkü nüs

hamızda çıkmııtrr. 

Sınıfını geçmiş 
RUstermlş 

Edirnekapı Rum mektebi muallim
lerinden Yasef sınıfta kalan talebele
rinden birini geçmiş gibi göstermek 
ve hit mektebe devam etmemiş diğer 
bir çocuğa dn ilk melttep tasdiknamesi 
vermek suçilc ağır cezaya verilmişt.11 

Diln yapılan son dunı§lllada. suç 
sabit görülmUş, ancak bu i§i menfaat 
maksadile yapmadığı anlaşıldığından 
Uç sene. ağır hapsine ve amme biz.. 
metlerf rHen memnuiyetine karar ve· 
rilmistir. .... 

I 
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Dereden teP8A 

MecidigekÖ~: ' 
birinci sını1 

tenezzüh gı~ 
41
r: 

Zaten dağınık olan ls~f ni~ 
lecek, pazar veya tatil ~ , 
de biraz hava alınacak Y f 
halli ahalimizin oturduklatf.~ 
nisbetlc bayiiden hayliye uS"'- - de 

Orta halliden biraz daha ~ I> 
inilirse bu gibllerln Adaları, 1f 
lere, Yakacıklara, bahusuf eı' 
plAJlarma kadar uzaya.bilIIlel to 
tlmal kalmaz. 

Mesela Beyoğlu tararfın~ 
ların biricik mesiresi :Mec~ d 
veya.but 0 Hürriyet.i Ebediye" 11

• 

İstanbul tarafındakilerin ~e~ 
haricindeki kahveler ve 1>38'1;,ıt' 
tekim pazar günleri hali< 
kannca gibi kaynaşır. 

Fakat birkaç gUn evvelki 
de okuduğumuza. göre -;ı; 
MecidiyeköyUnUn de birinci 

n'JUtih yerleri arasında 
karar ve~. Yani eiıncli1' ...A 
MecidiyeköyUnden Zincirlik01": .. 

dar olan sıra gazino ve ~ 
bir fincan kahve ~. bir ~ 
yet yedi buçuk kuruş iken 

fa. terfi ettirildikten so~~-~ 
luA! kahve on, on beşe ~ 
meşrubat fiyatları da o ni_,...-
nlabilecektir. J 

Bu takdirde Beyoğlu ~ 1 

oturan e81laf ailelerinin ve ~ 
man icabı olarak iktısad• ~ 
kalan birçok familya hatkınll' 
den insan bş.şma üç on par'• · :J 
be, buc;uıt kuruş vererek ?d~' 
yUne, Hürriyeti Ebediye te~ 
zel havalarda can atmaları 
l~ek. Çllnktl bet altı kişi~ 
de bu kısa gezinti ve hava ,,ıı' 
elli kuruş birden yUkseıecel< 
oluyor. 

Zaten halkmıız tramvay .eif:J 
Şigli istasyonundan Mec1dı~f 
r!..d.aı:w~~.7 !ki~ ~J~yiiz me~~tP 
mnsmd'an şiklyct edip aw:ıı~ 
~ adeta Beyoğlunun bir 1 
haline gelen MecidiyekyilD~ıe 
kahvelerle kabak samuışıl<l ~ 
lendirilen sözUm ona, bahçetetf .Af 
sınıf riltbesl vermek ne dert"''J 
dar doğruaur bilemeyiz. ~ı 

Alış verişin normal he.l~~J 
halkın az masrafla geçineb1 '4 
en küçük bir ihtikara sa~~ 
esnafa karŞı bütün ku'"'·etl l'J 
savaşa çıkıldığı bir sır~~ '' 
miz gibi yan sala6 gazlnO ~ 
şıklı bahçelerle bezenmiş • ~ 
köyünü birinci .sınıf ten~l1!1 
ne yükselterek halkın bUt~ r' 
mal: hiç do doğru olm~ 

l 

Kansını öldnredst 
MahkO.m ol~ 

Bundan bir buçuk sene e ~ ~i 
dn.rpaşada. karısını öldilfell ~ 'i: 
kikat esnasında meseleye 6') 
şekli \'ermek isti yen dc"!et J'. J 
lart amelesinden Mehmed~tl tıld"' 
da yapılan muhakemesi dilJl ,/ 

mi§tir. bit f... ı 
Hakimler heyeti suçu f8 ıc ~ 

ve Mchmedin 21 den ıcUçU sJ"' 1 
masını da nazarı itibare eJ 
ne ağır hapsine ve mileb~ 
hizmetlerinden rnahnıroiYe 
karar ,·enniftir. 
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jj~_ ' ..... ~ °!!:..;; ~ .;;---, 
- 'fa .! .. :-111?Ufft: 

~ru ..... -if ,,, "e kanı 
.J 'I'ürıc .. cdeseıesı 

"~ 'lllr • 1 e ne h 
~· :.~ »t bir tekerleme var-

lı. r.k: Yıllık \' a . 
f nir": l'nı tckcrlcrrı;ı, ol~r mu Kani? .. 
· ''JC aks:ne de "tekerle-
J ır1t Yıllık . 
. l<aııı 1 bu • • 0 urmuYani? 0 tiin • • '' J de Pro dUnyıdaıt· 

j l>0ı: Pıcanda 1 Yeni tip devletler-
:l"~ ,rua b nezar 1 . 

lfarpt 11 ıınurı İlk et .er.ı teessüs etti. 
.ı' ltıcıcı en e\'\rel ,, ~ucıdı İngilizlerdir. 

eJY •op1 ede "lngi}i: arp esnasında, her 

~~11\daaı"te\'ehh·Parmağı - İngiliz 
ltr "'t ne itada Urn edilirdi. Ve o za 

· ~ro r 'anti · llcu Paganda patık, sevimsizdi-
crj den·ı 

du lanki k 1 en ve parayutan 
' endi ] 
~ir a CYhlerine isliyor-

.... Ç<>cuta: 
l' §unu 

ersin· Yap 1 • dersı'n 
A l }'I ' 
"tcllıi Par. 

lıltin, lt. ce, kcnd' . 
~ U.tah p ını bcfenmiıçc, aert, 
~lı:Yc llzerindropagandanın efkin: u-

1 ' e uyandırdığı tesir de 
11.;ı:_ 

'*t ıu~~ler ... 
-~ :l'llt\d' tc~ esnaıınc1ı 1'. harpten evvelki 

erdir. S lcı tarzlar:ından vaz-
8.... errıpatiktirter 

L.-"'11\ • • • 
"t'14ı, Proı>t • 
~ fııhıt:andacta elebaplığı, Rus
~. Socııtun :~kıtlık ıenelerinde, -
~ Uçte b~ı~dan keserek -S · lf tticcd ını propagandaya 
'~en, •ırı:d ne oldu? Hiç ı Sıfırı 
~ i1ıı dün an dı daha fena. 
~ ~hııdı, y;~ .aleyhlerine aklüla

~ '' lıtrdufu ıızın, bu propagan· 
~ • 8.... liYanı hayret bir ve-
/, ~~'tlcıin 

'~tbror Propaganda yaptıiına 
::r rrıuıun ? tir J>~topacand uz Hayır, o eski 

: L Canctı b' ayı Yipmıyorlar. 
b~ "?td'ıt• • ır l"Yi • .~ -. 1.,ın ltl(ia - ıspat etmiı-
~llPtirt, rrıUre~kçcne çal, istediğin 
~ rest ,. cp, boya aarEet ve 

~ ~İc ne ~rlt ~~~ rckl~mcılara para 
lf ~1ltı1c \'~ • Kdnı Yini olur, ne 
li::~ı bot. cnı K!nt r .... 

telld · Un de 
' r .. , '4ırna 

~'b.. •• CJılll Pt nlar ve İtalyanlar 
-~· Opa ' 

11111 h . 'l~l~~ Pndalannı ortalığa 
~lak 'r 'arf et . Mtttn~rr a•~·1ril .... 
tir ... ,~lt . tılc?eri . uamıan-

• ba11c Cihttind cUmle, taraftar 
,.... a bir en bir f'!li d • 

~ • .,.obbcı §ey dc .. ·ı :ı-m evırmek 
~"'- • "'u gı. ~"il İl ...... t'-' 
~d erı 1tıyede • 
iL ~r b ediğin· :.nazı propagan-
'7lt ı.ı a0 . 1 ıoyJe · . 
' llııı1t . z lizerin •. .. mıı. Bırkaç 
'-._~ lt~ı ~lhud ıie ~utun matbuatta 
hr~ b~· 'ltJc\'Jcf nıre batıcı yazılar 

• 
~ 

Haberci ile dertl.e§!yorlar. 

lstanbul konuşuyor/ 

Otomobil hurdacılarının 
merkezinde ••• 

Spor merakllları pek çoktur; hele içlerin~e 
pek yaman bir Fenerbahçeli var ki ... · 

Vazaını : Haberci 
Yüksekkaldınmdan aıağı inip te, 

Karaköye çıkar çıkma.ı sola saparsanız 
Galatarun Kemeraltı cadde&irıe girmiı 
olursunuz. :Burası İ&tanbulun bütün o
to~olil hurdacıta.rının toplandığı bir 
yerdir. 

tıte, arkadapm foto Alinin otomobi
lne br tekerlek kapağı aramak için biz 
buraya gelmiıtik. 

Sağlı ıoUu dUkl:anlara. uğrayarak 

tekerlek kapağı soruyor ve mütema • 
,;ı: ........ 

- Efenı.~im, arabanız, yeni model, 
bunların hudası henüz bize gel~z. 
cevabını alıyorduk . 

Ben buradaki dükkancılardan çoğunu 
tanıyordum. Bir kısmı Haber okuycu -
su olduğu içni, dğer br kısmı da spor 
sahalarından beni tanırlardı. 

a--n-r..oNOT IH ~rinensJAR 
uo sene evvel bugUn -Navaırnn 

Deniz muharebesinde feci 
şekilde mağlftp olmuşluk. 
Bütnn donanma yanmıştı 

lstanbulu terkeden 
sefirler galibiyetten 

sonra tekrar geldiler 
Bugllll, Türk denlzclliğlnln bir matem gU • 

nUdUr. 1827 yılı 20 blrlnclte§rln gµnu 110 ae 
ne evvel bug\in TUrk donanması Navarlnde 
mahvedilmifU. 

İngiltere bqveklll Corc Klnlnge '•olmamalı 
idi ama oldu., diye teessU! etUren Navartn 

vakur için bizim tarihlerden biri §Öyle ya. 
zar: ''Bir muharebe zuhur edh'ermekle bl • 

blkmetlllW tcalA donanmamız klmllen telef 
oldu. Hukuku düveli payimal eden ve tarih 

medeniyette ılllnmu lekelerden olan Nava. 
rln vaka.ııı .. ., 

••• 
Oamanlı devleU mUtteflk devleUerden iza.. 

bat ve tazminat IJtedi. Verilen cevapta mu.. 
h&reben~ mesuUyeU Türk kaptanlarma yUk 
letulyordu. Bu vaziyetten sonra ecnebt sefir. 
ler lstanbulda k&lamazl&dL İngiliz, FransIZ 
sefirleri oehrl terkettller. 

Bundan ııonra l&kı:z ve Girit açıklarında 

dolap.n eokiya gemileri, meydanı dah& bo§ 
bularak tatedikleri gibi hareket etmefe bao
tadılar. 

• • • 
Padfp.h llahmut ey&leUnde zuhur eden 

fitneyi kendi kuvvetleri ile ortadan kaldır • 
mak ve cezuuu vermek Salyordu. B&§k& bir 
hllkQmeUn mUdahales1nl doğru bulmuyordu. 

HattA. bir defa.ıımda Rusya ıcfirlne oöyle de. 
mıou: •'Sl.zl.ıı Ulkçnlzde bir Shtua.ı vukua gel. 
ııe ve ben de mUdahale etaem Allah razı ol. 
IWI der~!,. 

••• 
DUnya vutyeU çok delflDıl§tl. tngutered" 

Corc Kını öltntlf. Vellington Ue Tori fırkası 
yertııı tutmu§tu" Fransa kabinesi değl§tni§, 
llpanya, Po~in dahili k&n§IDJ§tı. İ§te bu 

hl.dilıeler Avrupa hUk1lmetıeriı:ıl buralarla 
meuuı ollmaya ısevketU. osmanıi devleti ile 
anl~ma yollan azal.mata ba§landL 

Fakat, uzun konfcran.a ve mllzakerelerin 
hiçbir tesiri olmadı. Rusya imparatorluğu 

eaaaen harp ilAıı etmek nlyeUndeydl. öyle 
yaptı. 

••• 
Osmanlı devleU Nava.rin ma#!Qblyetı.nden 

aoııra devamlı 91klya :kavgaları lle yorul. 
muı bir haldeyc!t. lluntazam bir ordusu -yok 

tu. Fakat harp UA.ıı edlllr edilmez: derme çat. 
ma blr ordu hazırlatarak harbe gtrf§fldl .. 

Birinci Nlkola askerinin birkaç gem1 ile 
taUma1z bir ordu ne çarpl§acağmı görUyor 

• ve bundan ceaaret alarak oöyle diyordu: 

- tatanbulu 1.§gal etmek, en çok iki aylık 
bir meseledir. Bu f§, hem çok kolay olacak .. 

a.b ır1t nazi 
d~ler, •s •enedir 'I'_!>r~pagandası 

Ahbapların bulunduğu 1::-:sma doğru 
ilerleyince, bizi gördüler ve: Otomobiı hurdacılarının 'birle§tiği Gala tadaki kemeraltı caddesinin ttmumi Buna Avrupa dlplomatlan da mani !diler.' 

ÇUnkU Rua ordusu hakikaten kuvvetli ve kat 
kat TUrk orduaundan fazlaydı. 

~;f' '<Sı·~lcaleler re ~rkıycde bazı 
~ c~ llm ona b, ıımJer neıre-
l~ İiltııı ı' hile ol" .u Uğurda gayret 

Ilı e ... '''-' • Al san 
tıı. \>e b. ·;,en .... • a ... Tam bir 
"<! qıtı ··.ııın Tu k' 
h~i)en? ttciJiJc fikir! .r. •yeye fa-

ili <1Uıa ••• ,, lTınu erını tokuyo-
lteııdi:·:ropaga: b·i~ irkilme .... 
~ iltletti. ' ı as etti. Kcn-

clır •icat :.1 • • • 
· \' "en ~ oJcsa mUttt.:av· 

bir ~b • tertemiz ıı Propaganda-

>or. ıı!~Pac::;tıı 01~~7~1 ~e kendini 
~ı,,''leıcıt haıen caız, ıar'aaız 
hır ~~linnrı • •• ~zirrı ına:b•rdır ve yaıı''--q ne otofran uat umum mU 
tlllt l'c tc~'~mtıi lcab~J!Urkiye,; diye 
filtrı 'llcuıet~•Uz fikri 3' ~den. İçinde 
tıaıı ~it. Sa~ek, •iyaıct~ • kendini fu. 
).., c ,, .._.,c ıne il 
Cl~l-'l c •a e trıcrrı1 k et etmek 
~itııa eaiııt c~•tlc&.rane ' eti - tnUtcva-

çe.tOcı.ırı feda. lei,;, . t~ıtınak ı ... 
)o?'\ı liııltu "i~. ıtıraz etmeı:, . 
,,.~t. \.t lrııtt• .• , • ., c tU ,, ı ita . 

}'ttı rın rıı tt 
c •n~t1 !{anı oldu~ek iıtemi-

f( 
l'oruz. t &urnuzu aa-

!tc o kada 

"rd <v•·No) 
~~tic~ş lranın 

bbrtb 'Ye Vez·ır· 
b 11 Şeb 1 

tıııı0~tuı. ~! 11raac:Lrn1 zd e 
~l"i Cll'e \1 l'Q~ Ve 

~~~~~ıec:~ lnay:~~ks 1r~: 
~~ ~b ":' ~· · arnıı 
v ~-bu~ rtıu ı.rınııı eın· · 
.,.;ıı:iııııı ~aıc~VeccUıen ıdı Berlin 
'1ı llı:lııl' :t'ttalta.t· •r. lra.n hareket 
~lt~llitı iltlıtıde lra.n liaı·iciyc 

d bo,l \1 ır. ltttıtınıt .. liariciye 1 
~'~laıt eıır ınudüru bu- ı 
ı.ı~h •otıra Behrtını 

bııılltı.~~:ı b~~a~e '::d ıu:ı kal- J 
''r. tı~ııcı ecck ve • 

:ı. Atık:ıı-.da 1 

- O buyurun, bakalrmı ne işiniz, 
var, bularada r.:zin diye yer gösterdi -
ler. 

Evvela der:iim!zi anlattık, çare bul -
mak imkanı olmadığını söylediler. Za
vallı arkadaıırn suratını asmıştı. O sı
rada, ben ikinci meseleyi, bu rada bir 
röportaj yapmak arzusunda olduğumu 
anlattım. 

- Münaıip bir fikir, deu:ler. s.:ze 
istediğiniz malumatı vermcğe hazını:. 

Ve benim ıormama lüzur:.1 kalmadan 
etrafıma topl:ınanlar anlatmağa baıla
dılar: 

- Herıeyd:n evvel ıu yolu yapmak 

lazımdır. Kaldmmlamnmn bozuklu -
ğundan, her dakika otomobille iti olan 
caddemize, otomob:tıer gidrmeı: oldu .. 

- Burada ~ir tek çeıme de r.ok .. Bir 
damla au alabilmek için dilnya kadar 

yol gitmek lazımdır. 

- Ya umumi hela meselesi. Şu caıd
dede bir alay dükkan var ve yüzler~e 
itçi çahııyor. Fakat civarı:nızda hır 
tek umumi heli yoktur. Bu vaziyet kar 
psmda hep:m!z ister istemez yar. '° · 
kakları, duvar dipl~rini pialiyoruz •. 

Etrafımıa toplananlar daha da anla · 
tacaklardı. Fakat tam bu sırada, elinde 
sapı pis bezlerle aarılmıt bir bıçak tu • 
tan, esmer bi!' za~ pürtel5ş yanımıza 
geldi: 

- Bakın 1 Bakın, bizim damda ne bul
dum, dyiordu. Muhakkak ki (bıçak a
raması) yapılırken ıerser!nin biri fır • 

latıp atmıı hn=ıu .• 

Bunlar: sö71iyen zatır. yüzüne dik. : 
katle bakınca derhal tanıdım. Keni:lısı 
Fcnerbahc;e takımının bütün maçların
da sarı llcivf'rtli!erin en hlr taraftar
larından olarak görürdüm. Arkadaşları 
da bıçak muclesini bır tarafa bırakıp: 

- Hafız bey, sen ıimdi bay Habercı 
ye dert anlat bahhm senin spar Ate • 
m;nde ne var, ne yok? diye takıl:iılar. 

bir görünüşü. 

O hiç vaziyeti bozmadı.. Bana dönüp ) 
hafifçe güldü. 

bahçesine bititik çıkmaz: bir sokağa 
aaptık .. battan başa taciverte boyanımı 
ve üzerine aa:-ı çizgiler çekilıni! bir 
kamyonun önünde durduk .• önümüzde 
yürüyen ve arkadaılarının kendisini 
kısaca hafız diye çağırdıkları bay Mus 
tafa Uyanık: 

- Benim, dedi, ne derdim olacak 
k' Allaha "k" kl'" · l, fU ur ublim ıarnpiyonluğu 
aldı. Bu sene de ne iyi vaziyette bulu
nuyor. Bundc.n bilyük saadet olur mu 
bana ... 

Ar!:adaıları bu sefer batka bir fCY 
söylediler: 

- Senin e;ri Bay Haberciye gezdir 
de klüpçülük nasıl olurnıuı, görsün .• 

Baıını salladı. Bununla teklifi kabul 
ettiğini anlatnuıtı. Sonra bana döndü; 
yol göatererel!:: 

- Buyurun, dedi. 
Caıddenin sağ tarafındaki kahvenin 

Her tarafında yalnız Srın • lAicit'Cı: 
görttüğiiniiz evinin yine aynı rengi 
trı1ıyan 1Mp1.!ı önünde duran bay Mus
tafa Uyanık lstanbulu.n en Qfln klüp-

cülerinden biridir. 

- tıte benim evim deldi. 
Sonraı kapının rengipe tuhaf tuhaf 

baktığımızı görünce: 
- Bu daha bir 1ey değil, diye ilive 

etti. Yukarı çıkalım da b:ıl:ın size neler 
göıtereceğim .• 

Kapı açıldı, "dar bir merdivenden yu-· 
karı çıkarken yan yo~da ::oskoca bir 
sarı lacivert arma ile karşılaıtık. Yu -
kan katta biri yatak, biri de oturma ol
mak Uzere iki oda vardı. Evvela yatak 
odasına girdik.. Ev aııhibi !>urada bize 
teker teker göstermeğe baıladı. San 
lacivert iılenmit yorgan, yatak örtüsü, 
yastık yüzleri, küçük bir masa örtüsü 
ve bütjn bunlardan baıka Fenerbahçe 
takımının etrafı sarı lacivert renkli 
kordelilarla çerçevelenmiş büyük bir 

. ' rcamı .. 

t~inci oda çok daha cnte~esandı .. Bu 
rada klüpçülüğün baz ıin'.l:lnlar da ne 
büyük bir alai-:a uyandırdığını bir kere 
daha anlamak kabildi. 

Duvarlara asılmış bayr:ıidar, masa 
örtüleri, kahve, çay fincanları, elbise 
dolabının içintle bohçalar, ~lbiselerinin 
iç ceplerine işlenmit F. B. markaları, 
flörlar, çoraplar, klüp reisi ve Adliye 
Vekili Saracoğlu Şükrünün resriıi etra-

fındaki çerçeve ve bütün bun!ardan 
ba}ka küçük Oir beıik, bir ~ayyare, bü
fenin tam ortasına konmuş, Mikaya 
sarılı bir futbokü, hep baıtan ba§a sarı 
lacivert renk ta}ıyordu. Gördüklerimi
zin hepsini adeta ağzımız açık ıeyret -
mi§tik. Fakat en son gördüğümüz ıu 

HABERCi 
(Det,amı 11 incide) 

• Rua ordlJR!1un bqmda bulunan M:ençikot 
ne PakJyevfç, yeı:ıl zaferin verecefl gururla 
daha harp batlamadan aarhoı olmağa b•t
lamqlardı. 

Harp umulan neUceyt vermedi. Şumnu ve 
Balkan hattmr bUytık bir muvattaldyetıe 

mQd&faa eden TUrk kuvvetleri Sillstre mu. 
Jıuarumm Rus ordularını mllthl§ bir bez!. 

mete uğratblar. O aene kI§ da baatlrmıttı. 
Rus kuvvetleri tamamlle mahvolmamak Jçin 
aUratle geri s;ekllerek kendilerini kurtardı. 

tar. 

• • • 
Birçok Avrupa diplomatları, Rusların bu 

matlCblyetıertnl Napolyoı:ıuıı lloakova mağ. 

lQblyetıne benzettller ... Bu galibiyet, TUrkllil 
kuvvet ve kudretini ıöaterml§ bulunuyordu. 
Onun için ı.t&nbulu terkedeıı İngiliz ve Fran 
m aeflrlerl tekrar tstanbula döndWer. 

Niyazi Ahmet 

Sergi gelecek 
sene açılacak 

Bu sene Ankarada açılacak büyük 

inkıllp resim ıergiainden sarfınazar e

dilmiıtir. Bunun yerine ağustosta toplu 

ve büyük bir sergi kurulacaktır. Ser

ginin büyük Ba§kumandan meydan mu 

harebesi zaferinin yıldönümünde açıl
ması mukarrerdir. 

Hubyar camit tamir 
E'dllecek 

Yeni Postanenin ark:ısındaki küçük 

fak.at nefis bir sanat eseri olan Hubyar 

camii son zamanlarda çok harap bir hal 

alnuıtı. Saçaklan ahşap olan camiin bu 

kııımlan ycryer çökmüı ve kutlara yuva 

olmuıtu. Vakıflar idaresi bu çirkin man 
zarayı nihayet nazarı dikkate alarak 
aon aann bir sanat bediası olan Hubyar 

camiini tamire karar vermi§tir. Tamire 
gele\:ek aY. baılanacaktır. 
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Fransız dilberinden ayrılmağa karar 
verdiğimi sHyleyloce Taşnak komitası 

reisi hayretten dona kaldı 
- Hayrola arkadaş Serk:s. ::abah sa· 

bab burada ne işiniz var? e.iye sordu .. 
Serkiı kapıcıya cevap bile vermeden 

sordu: 
- Arkadaı Aram geldi mi?. 
-On dakika evvel gcldi odasındadır. 

Haber vereyim mL 
- Hayır, biz çıkarız. 
Arkadaş Aramın odasına girdiğimiz 

zaman Taşnak fırkasının Cenevredeki 
11esul murahhası, sabah gazetelerini oku 
yordu. Bizi karşısrnda görhünce hayret· 
le yüzümüze bakn ve ayağa killkarak: 

- Hayrola .. Ben sid daha geç bekli· 
yordum, dedi ve bize yer göst(rdi. Bana 
eösterilen l:oltuğa oturduktan to:ıra, 1lr 

bdaş Arama: 
- Sizinle biraz eörüımek ;::tiyo:um, 

d~.:.m. 

Serkis derhal ayağa kalktı ve : 
- Ben aşağıda t'ekliyoru.:n, diyerek 

bizi yalnız bıraktı. 
Arkada.J Aram sağ elinin üç parma • 

fiyle sivri sakalını ok ıyar.ık z 'yartti ~ 
min sebcbirı1 ke§f e çalıı·yordu. 
Sükntu ben bozdum: 

- Sizi erkenden :rahatsız ettiğimden 
dolayı affınızı rica ederimı dedim. 

Muhıı.tabım derhal cevap verdi: 
-. E.taffurullah, beni gece gündüz, 

iatcc!ığlıi.z saatte gört.biüriiniz.. 
- Öyle olduğunu bildiğim için er • 

imden emirleriniz: dinlemel~ geldim. 
- Hasatneye gftınediniz mi? Hasta • 

n.un.uıl oldu?. 
- Ben buraya hastabal:rcılı:'._r i~in 

ctlmeclim .. 
- DUn akıamki sözlerimden alındığı· 

nızı görüyorum. 
- Bilyüklcrimin sözlerinden alınmak 

lcSetim def ildir. 
- Size kar.§J sert muamelede bulun 

duğumu kabul ediyorum .• Bu h1ldiseyi 
kapaıunııaddedelinı. 

- Benim için esasen hadise yoktu. 
- O halde mesele yok .. Şimdi her 

ıey4en evvel hastaneye gitımnizi rica e· 
derim. 

- Buradalci. itimi bitirmeden b=.r ye
re ptmem. 

- Ben de hastane.ye gitmenizi isti 
yonun. 

- Vazifede ve İJte bana :mredebilir 
tiniz:, fakat hastane işi husu:? hayatıma 
'lJt bir meseledir. • 

- fılerimizde muvaffak olabilmek 
için arkadaılamnınn husus; hayatlari· 
le.-ben dgbMlivysh shr ahrd shrd1 &hr 
le de alakadar olmamız ıaz::m:Iır. Her
hanıi bir endiJcsi olan arkadaı kendi • 
sinden beldediğmi.z vazifeyi bihakkin 
ifa edemez. Bu böarla evvela hususi 
hayatınızı tanzim etmek lizımdtr. Bu 
hareketimizi hususi h&yatınıza müdaha
le teklinde tefsir etmek doğru değildir. 

- Kanaatlcıf .nize itiraz edecek deği· 
lim. Ancak vui!eyi herJeyin fevkinde 
tuttufumu tekrar etmek isterim. 

- Ondan fliphe eden yol! ki .. 
:- Öyle iıe emirlerinizi dinUyorum .. 
:Arkadaı Aram asabt adımlarla odasın 

aa ıdolaım~a baılıyarak: 
- Ben sizi emir telakki etmek üzere 

buraya davet etıneclim. İşinizi bitird.:k -
ten sonra beni görünüz dedim. Halbuki 

BugOokO radyo 
!ATA?\'BUL: 

siz bütiln i;!erinW yilz{lstU bıraraka aa
bah sabah buraya gelmek suretiyle bana 
karıı nümayiı yapmak iıtiyonunuz. 
- .... 
- Cevap vermiyorsunuz .. 
- Bana bir fCY sormadınız ki.. 
- Siz buraya bizimle tqrild mesai 

etmek için rr: )•oksa mUnakaaada bulun
mak üzere mi geldiniz?. 

- Ben buraya vereceğiniz vazifeleri 
ifaya geldim. 

- Anlatıldı.. Boıuna milnakafldan 
bir şey çıkmaz .. Bu me5eleyi aynca mü
zakere cıd"riz .. ş.:mdi son sözünüz ne
dir? 

- Biraz evvel söylediklerime ilave e· 
dccek bir sözüm yok • z 

-Yani hastaneye gitmiyorsunuz •. 
- Onu buradan çdrtıktan aonra düfil 

neceğim .. 
- Öğleden sonra boş vaktin.:z olacak 

mı?. 

- Her zaman emrinize amadeyim. 
- Dün gece Berlinden r.ıalılmat al-

dık . Arkadaşlar Talat Paşanın yeni ika
mc~g!hrnı keıretırt!ılerdir. Yeni bir ev 
tuttuğuna göre Talat pa§allın Berlin • 
den uzaklaşmaya niyeti olmadığı anla .. 
~ılmaktadır. Bu ıerait altında sizin şim· 
dilik Bcrline gitmenize hacet kalma • 
mıştır. Sizi buraya bu müjde~ vermek 
için davet etmiftim. 

(Denmı YU') 

-Alkazar 
Sineması BOGUN matinmrden 

itibaren sinemacılık telmifinin en 
10D mertebesi 

DA~ 
ÇETiN 
'' Deniz altı 

hAklml ,, 
BENHUR ve 
EHL1SALtP 
filmlerine na· 
:zire olarak ya· 
pılımı muaz· 
zam FJLM 

Baş rolde: Olimpiyatta 1 pmpı
yonluk kazanmt§ dünya erkek güzeli 

RA YCORRIN GAN. 

11,30 plakla dans ntuııUdsl, 19,30 Tanburf AFFEDiNiZ ! 
CemU. plakla, 19,30 Radyo foıılk komedi me... ~ 
sut )'Uva. 20 B1meıı Şen ve arkada§lan tara.. Bu hafta buııust davetiyesi olanlar 
fmdan Türk mustklal ve halk §arkıları. 20 bilete tabi, çUnkü proğram çok 
SO ömer Rıza t&ratnıdan arapçıı. ııöylev, 20: 
tts Neı!he ve arkadB§lan tarafından TUrk halıya maloldu. 

mı)llldll ve halk prlclan (saat ayan) 21,IG M E şu M 
orkestra, 22•10 ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi gtlnUn ~ 22,30 PIAklıı. sololar, 
opera ve operet parçalan, 23 son. iL A o 1 N 
lit)JLJtEŞ: r" 

18,15 ltUmen mtızlgt. ulurgea orkutraa EDVARD ARNOLD 
19.15 k1U1k kemer, 2UO ldlçmt orı:estra: ASK VE HAiLE ESERi 

, 
ı 

AeJlsör Sesıı a. dö Mille · - -

Haftada 3s.ooa 
mektup aııvor! 

KUçUklO büypklO 445 yıldıza senede 6,5 
milyon mektup gelmektedir ... 

Biliyor llUllWUU, Holiwdwı bUyllk 
ıtU~yolan her hafta yıldulara yuı1mıı 
ka_ç mektup abrlar? Hayalini• ne kadar 
ıenif oluna olsun bunu kolayca thnain 
edemealn~ Bl.ı abe MSyliyelim: 

Tam ııs.ooo mektupl Bu rakama 
g8re fÖyle bir hesap çıkarabiliriz: Baı· 
lıca atildyolara konturatla ballannuı. 

ktlçilldil, bUyliklU 445 yıldın ~nede 
6.S00.000 mektup gelmektedir. 

Bu mUthi§ rakama bir ide Janet Gey
nor, Fredrik M111, •e Liali Hovard rili 
ıtildyolira kontutatla bağlanınamıı 
yıldızlara gelen mektuplan da ilave e· 
din. 

BUtün bwllardan ba§k&, J>O$ta mil -
veuı1eri her l&bab, yıldulara, pcre.,,tiı 
karları tarafından eönderilen (200) e 
yakın taahhütlU paket taprlır. 

Metro Goldvin Mayer Şirketi, en foz 
la yıldız angaje elden firkettir. Bu ıir
lcctte c birinci sınıf yıldız olarak 22 ve ti, 
,:.kinci derece yıldız olarak ta 70 artist · . Alk~ sin~masr, bu hafta "Bay Ç.e tlıt denizaltı hakimi,, isınitfl /. 
bulunuyor. En fazla mektup &elen stüd fılm aost~rmeııe. batlC:c::"" .Vakıa, etki Alliuıtid diyamun J.nsanı.t' ~ 
yolar, tabii olarak bu prkttin atOidyo-- ıeçmektedlJ'. Film, 1121 bir den1z.altı ıemiıl ~· Okyanoslarft', ~ 
landır. Burada -aırf bu itle utrapn on Jerine indiriyor. Size, ~ alb in.-nluiyle yeryiiri in.anlan _.,,, ~ 
iki memur nrdır. Bunlar, ıecell rtln • P'lınıÜari ıöat.rltor. Buradaki reabn, filmc1e birilmiftj takip .a
dilzl~ ,,,ın.u mektup olruımlr1a met- sahnelerden biridir. 

ıul1,°lurl&r. \ I mektubu Fernand Gravey alıyor. alan Jan ArtUr'dür. /ı 
~p y&ıaftl.tnn ylbde IO f, tercih Tventit Century Fox firketmde, $ir· Univerul ıirket:nin aldıiJ ~ 

Jddulann fotolraflanm 18te· ley Templeden sonra en fazla mektup rın yarısı~n faılası, yıtl f,, 
mektedirler. alanlar, ıırrasiyle şu an'ıtlerdir: on altı yaımdaki yıldız o~, 
bu Yibde 10 U. naetb ,,.,.. tenkitlerde Loretta Younı, Don AIMJ ve Sonya in adına &ilmektedir. tıi.ıı.~.., 

lunuyorJar. Yfbde 10 u iae ya ~dam Heni. ıudut ki, bu ıenç yıldız tiıP".r 
~dır. :Ylhut t& bir Utimaa Jetw- 'Ra~v""'"" ..... .... ... ,. •. ~ -·'..a4- -•·- ._,_ •.• ... --'-'···-
ft um mlnUiyle .. tirat., etten iüanlar· Katrin Hepbörn; Gineer Raıera, Fred Yuııwzı bitirelim: ııf.ı 
dır. Astalre, Barbara Stanvik ve An Sotem • Hollvut poıtaru.lert'lde ~ ' 

Paramunt Şitıceti, haftada 25.000 den daha az mektup atmaktadır. murlara ve milvenllete 1.1ı.JI 
mektup alır. VatJMr Broa ve Eftntit Kolumbia ıirk:etinde en çok mektup /, Century ttrlcetlerin&n bu birinin d!r- __... __ ......_ _____________ __. ___ _._ __ _./' ~ 

it mektup ad«!! ulaibeıı t S.000 dir; 
bmi1Udan eonra 9000 mektupla Ratyo, 
8000 mektupla Univeraal. Kolumbia 
Şirketkri gelir. 

Mektupların en büyük Jmmı, sine -
manın on futa lttildifl Ceııobt Anıe • 
rikadan gelmekted'r. 

En fazla mektup alaıı. nıejhur rejisör 
S~l B. dö Mille'tVr. App yulcan, haf
tada 35.000 mektup t Bu mektupların 
yarısından !azlaıı, ıinemada muvaffak 
olmak için tavsiyeler istiyen gençl r 
tarafından yııztlroaktadır: mektup sa .. 
b1pleriz\'n yilzde 20 si fikir beyan ede· 
rek, scnaryölcrinin kabulünü istiyorlar, 
y\lzdc 20 il de. çok faydalı zannettikleri 
bur taVliyelerde bUlunuyorlu. 

Setl1 B. da Milleden aonra en f ula 
mektup alan Bine Crotbyd'r, A14ıfı 
mektuplar haftada 25.000 i bulma\tadrr 

Grosby'in evli ve üç çocuk babası ot -
dutunu bildiJdeıt halde birçok cenç kız 
va kadınlar onunla mmmelc istedikle
rini ve çok Htlsln olc!uldannı yazıyor· 

lar. 
l 936 da, GrOlby, bediıı rekorları le· 

tarak, pundpblarma tald ı 15.000 im
zalı fotolraf ıanaerm"ftit. 

En çok mektup aJuı artlltler içmde; 
Şirley Templ tiç6ncn celir. Aldıft mek- • 
tuplana adcıcl1. ayda 20.000 dir. 

Acente 
·Aranıyot 

Ankara Anonim Türk Sigott' 
Şirketinden : 1" 

Şirketimiz, mevcııd acen'talık teıkilitına ili.vat.en, etai'clJ ~J 
fflhir ve kuab&larda çaiıfmalc üzere mnkür riMballerin taıUJısırf~ 
firmaJan M'HIAda a~a atunöıaeiır. 8lı ite, i..-U olan}arSll 
htanbaldft, Ye4ipottan• ka1111mda, Ennnam hUmae ü.irl ':M4: 
nterlce:dne ~ refcrMslariaı la bilctinnlk tarttil• • talıriren ~ 
Myon Çanakkale ~ile ~rdif' .J 
Amasya Çorlu GUmüfhane _. ~ 
Antalya Diyanbts- tnebotu ord.a 
Ayancık Dörtyol lımlt Jliso 
Bafra Dtı.ıce Xan S~ 
Bartın Erzurum KMtemonu Si~ 
Biga Fatsa 1'a)'k'ri :r*4 

:~::ik =~~b ~:~ ~~rf:rıdl 
Ceyhan Gelibolu Maraı 

~ 
SAKARYA Slnemasıod• V amu prketiııdekl yıldızlar araanda 

en fasla mektup alan Otmade Hni • 
land'cbr. A,.ni t'rkette bulunan Kay FRED ASTAIRE ve GINGER ROGERS"ın zaferl.rİ 
Francil, Bette Dms. Jou Bloadell, on V A L S D A L G A S 1 
dan sonra ıdmektedirJer. Bu ıirketin Filmi layık oldufu parlak muvaffak !ayeti katanm1ştır. GidJı'' 

22.0G p11k, 23,1:1 Jra.te konser. " ~: ve AR n zo NA ...,.. Frwrz fihninia ilk ineli ieff{ine MEVSlMIN iLK GALASI 

ıc,ao ısım .. -. rntlzltt <p11lda.1 20 iL ,.e-TELERn .. 10~ 
;:an m1bıtf, ".ııo opera or~ 24.ıo 'YG;. u 1 Bat rollerde : FERNAND GARVEY ve ISA MIRA~ 
cubanl, K E N M AYN A R D VAJll70VA: Bu !ilmin; lüks ve ibtipmr, mevzuu, mueikiıi ve Vlyanarun patlak muhiti itibarile 

U,10 tum rnDııltf, 20,ıo prla!ar, 
21 

t.ıuıgo i•••B•u•giln M l L L l'de ~}T.tcilerin g<Sderini kama1ttra:aktır. 
ı-• nm'9 p1&lılan. 22 orııeetn <~ r ..b:ı}byor. - j"············-Yerler eneldon temin edilebilit. Tel. 41656 
~'· 28 rad1'0 odlwbur. w.. lrCllW. 



~ >-ıatııa~ayet ve a$k ıromano 
/ Ue'ntıı bu güzel romaf'• <VA.NQ) taralından türkçeye çevrilmiştir 

-31 ~ ııte? ----~~----------------------------------~ ..... O r ~ llda ta etmedi. Kaymakam Bluı:t da salıya ge 

koak Cenubi pro. ~asiyle İngiliz tipi lemiyecekmi§. 
lbt 1ot&ınarı b'ı r~sanın tüccarları ona Norman Gelin yüzü buruştu. 

z tr r ll(red' lir · Çiinlc" 1 açmaktan çekin- Her gün ayni tarz bir iş bozulma· 
ti · Gayet İyi ~·~~ar insandan anlar- siyle karşda§ıyordu. Telefonlar çahyor. 
ki~ktedir. C ıçilıp dikilmi1 elbiseler ewelce verilmiş randevular oozuluyor 
ll:ıııha tUn düny eıurane yilrüyor. San- du. Hep ayni teraneler: Müşteriler se 
bir bbctaiz a ona aidmiı fibi. Fakat yahate çıkıyormuş. nezleye yakalan-
lııg·tı:k ltlcziylef_lcataiz bir kadm. Onun mıı. bir başka mazereti varmış. 

1 ~ ı ctı var· T · ,.. 1 d So(Q o ro.aaı. li · . am manasıyle Fakat Norman 1
.Jt". eminld müş-

'l'a:' ~111 d albukı bunlardan bir terisinin gözlerinde, bu atlatmaların ha 
1tlirin· r a gördüm. kiki sebebiııi keşfetti: 

t.ı O ka.a 
1 Y•pmağa baııladı. .. ~lid ar §irin k Dişini doldurtan mu§tcrinin göz-

CG!dij l'lpıyordr 1c· onu~uyordu ki ve lerinde, ansızın bir korku ifa.de:;i belir 
ti· 1• Marı kahkahalarla mişti. Bu ifade şu suretle tefsir oluna-

ihayct • bilirdi: 
..... l>cL• • • • , s· "1• ben> d' "- Bu adam cınayetın işlendiği 

)tttı.. ız tni? · - ıye sordu. tayyarede 5eyyahat ediyordu. Sakın? 
ba.::" lte,,..a·

1 
;~· lia ... • Sizi de anl~ta- ., B · ~,1'1\ı ..... .,. Acaba? ... O olmasın· .. azan 3nsızın 

lbıı... ~ bir .. endime dedim ki· "Şu · • ·•lllJ tun bi · delirip de müthiş cınayetler işliyen in 
' 0lurulll. ,, r y~rde _ı~örscm ne sanlardan bahsedilir. Sakın bu da on-
otıı .. _ ~lirılrij k Ve ışte şımdi mesu· Iardan olmasın? Doğrusu ona ağzımı 

... .,Oruı arıı karııya ayni masada Y b d ' s· . emniyet edemem. a :ı a am bir deliy 
' ıı tarih is' se, bir katdse derler ki, katilıer de di-
"ıl1' •taıtrrına~arı~z, arkeoloji ile uğ ğer insanlara benzermiş. Onların boy· 

llltri aparsrnrz, değil nuzlan olmazmış. Ben onun ·. 'Jzlc;in-

~~o:~: hah~etmeğe baıladı. 0 de daima kötü bir parıltı görür gibi ol-
t.~td1ı. ~ara bUyUk bir dikkatle muştum. Yahud da Jimdi öyle geliyor. 
•1 .. ._ Her neyse günahına girmeyeyim! Ne 

hç~l }'et tenç kız, hafifçe ıöğüı me 11zım l İşim mi yok? Başka dişçi 
~ ~ çoktur. Başkalarına gider ••rla,,; ~ı., 

. • tıe iyı· ,., •• ~-· ıı "~,e kad rum ... 
. ..,, • Pek k ar çok seyahat 
~tl .~ırnı ço memleketler gör Birdenbire sordu: 
)l_ · ilbL ısınız M · R 1 ~ bıı~"' Ytrı· • • mesleğiniz pek ıü - ıs oı 
tı.. nızde ı • . Efendı'm "'~ l'ttlerj 0 rnaııru ısterdım. - · · 
ltt,t'ıı ~tnı gCir~ye-..:cğimden ve - Bu öni:.nıüzdeki hafta dikkati 

'l' ~eıı dol l'atagımdan, böylece ö <"clbedecek den•.:cde ukin gö. ünüyc.r. 
,'ltrar için~Yı çok betbıhtım... Ne dersiniz? 

btd \Jzak 1 çekti. - Evet efendim. 
'•i " Yerler . • ~'•Uı· .,ahud a • gıtmeııni, vahfi, - Çok ::-,ıü~t·rHr:r randevularım 

~ltka: Cİddcrı ~ıp memleketler gör- ter kettiler değil mi? 
.ı , ' \._ ıstcr m· d' . "'lıla1 '"'·· () 

1 
ıy ınız? Fakat - Maalesd. 

Yon ra ar<lı ı. }taptı saçlarınıza on- Sonra yardımcı kaüm teselli maka 
•narj: ramazırnrz. 

'ltat- ~ mında ilave etti: 
. •ft'·~ B s -- - u suretle azıcık dinlenmek im-

~t aate b cı.. •••• ____ .. ...ı.:t.1:_. :t.•-~ .... ,_ .... __ ı.;..:_:_ t--..s!- "'-

'lp İat ~ktılctan başlangrcıiida pek çok çalr~tınız. 
Ja11 :.~ı. sonra garsondan 4-IU - Sanmm ki bu sonbahar acısını 
, Pon t 1• k -llıi. Atat ' c a§l düıü • çr ar~.:agız. Ne dirsiniz bu işe mis Ros? 

' 111i • ., l'llaıeı b P. M k dı ~ .. · S" ana ·· em ur a n birdenbire cevap ve 
ı.. dal\ü 0Y1tdifirn ib?1u&aade etmez remedi. Zira bu &ırada telefon ralmıc-
"ltUtı Yorum :e g ı Franaaya ya- ~ ,, 

......_ ~ ~cnıeıc ·,,. u ~l<pm da benimle tı. Cevap veımek üzer1: odadan çrkb. 
~ \-Ok ~ ııenız Norman sterilizatörün içine bir kac 

l'İıtı lllUteeıaifiın .K alet atb. Gamlı gamlı düşünmeğe baş: 
...._' 'i. · •bil değil. Da- ladr. 
·vıı~ l> azık, Pek 

, 'latise gid~..:?ıcazı~ı. Bir müddet 
' a11rıetlllcm lllısıniz? 

Ctt· ~trı l.o . 
~ bl!rni n.drıya ne 

ti' ır Yorum p zaman döne· 
'ili tutarı avuçı .. .:_ .ek Yaırk. 

tu· ._, ıçind 
- ' Si • • e ıenç kııın 

lıtıu ç ~ı tekrar .. 
~ .. ol{ telll goreceğiıni 

oıd ">Ozlctind crıtıi eder· sanırım. 

~lıt\I e bU .. ırn. 
•rııa Yt.ik b • 

~ Q l11ıyordu. ır samimiyet 

~o" "co k ~ illa Get'J iSi m 
~ ari n 1tı tt • .\rıtua Yamnda 
ltııd rada nın dük • 
'iıı aydı, -i· l>iıçi N kanından aynl 

t di}'ord ıtari bir :rrrıan Gel iş ba-
~ı ....., lli . u ki: tıaketıe müıteri-

ttı z ıınj .. d 
lJ ' ~ e hııaaıi itti~ •tt oı tren habc Yet vır. Acıttı 

tdt.ı, ~ eli, elek : Veriniz. 
....., l trıkli törpü .. . 
-ı. !te b' yu ıı 

~ "li, itti. ~· 
tr~ ~oı k ıs ~os t 
~ c hey oıtu caın 

bitird~~t\ az bir haı· dan bir. tabla 
l. S Gcı d' . ıte getirdi. 

...... Otıra 1 ııın dQı 
tele Saıı .. la ve ttf. durulmasını 

cek . tunu 1 
• 

~ll ''"iz, de .diğer di . . 
Sarı lterı lıl illi? !tnız için de 
1 ra , d 
ldı 1.ız\I UdaJcı 

· Se rı Uz arını b' 
tarıd.. }'hhat urı tafsilat ttaz büktü. 
tirllıt'u Ver e Çıkıyor ... Vermeğe baş 

ş. cırıc , '"Uf. ... 
Ve Znııı. Av nlaalesef 

~rr b' bu iz detinde bildi-
ır }' . a~t~ 

Ccı u~ it n '<>nr 
...... ~ lccı:ıdi ~ıı ~ibi o~ Sırtından a-

~ls ~fiirııu:~dine: •dan fır?adı. 
...... l °' ·~ ıı bitrı 

~cı· -vze b . 
~ı1ı1 1 

liiti •ılldı: 
~rta l'rıası · . "'°"l ~c }'a r~ 1Çırı rtnd 
cckırı: deıru tcıcrorı . evusunun 

•ı. b · •u " ettı G ıftr b' lrrnıı. faİc elecclc 
ır rand at &elemi 

'"u d a tayin 

" - Vaziyeti soğukkanlılıkla müta 
lea edelim. Kendi kendimi beyhude te

selliye lüzum yok. Mesleğim mahvol
du. itin garibi, Mari bu cinayetten do. 
layı meslekçe istifade etti. Antuanın 

berber dükkanım mü§teriler doldurup 
taımyor. Ona ağızlan açık abdal abdal 

bakryonlar, söylediklerini dinliyorlar. 
Halbuki ben, müıterilcrime ağızlarım 

açmalarını söylüyorum. Bu teklifim ü
zerine korkuyorlar. Zira, insan bu kol 

tukta, kendini tedavi eden adamın insa 
fına kalmıı bir vaziyette. Şayet dişçi 
çıldmrsa hastanın hali vahimdir. 

"Cinayet işlendikten sonra her şe
yin intizam d~iresinde devam edeceği 
ni tasavvur ederler. Bundan daha yan-

lrt hiç bir §ey yokt:.ır. Bir cinayet, u
mulmadık şeriki •.;ürümler yaratır. Ha-

kikati olduğu gibi kabul edelim. Ben 
bir dişçi sıfatiyle dükldim k:ıpatmak de 
recesine geldim. Ledi Hurburiyi tevkif 

ederlerse vaziyet nası! olacak? Acaba 
müıterilerim avdet e.decekler mi? Yine 
de JÜphelenirim. İş bir kere bt>zuldu. 
Fakat avdet ihtimalleri de var ya! A
dam sen de! Bu işte bir kazançım ~1-
du: Mari !... Çok cici kır. .. Onu pek 
seviyorum. fr!aalesef beklemek lazım" 

Gillümsedi: 
(Devamı var) 

Bu g enç kız, bir ırenc evvel fal:ir \'C 

kimses iz bir kızken, bugün birdenbire, 
Hoiivudun en meshur yıldızları ara. 
sında yer almıştır. 

Aslen Fransız olan bu genç kız Ka
nadada dıığmuştur. Bugün tam on al
tı yaşındadır. Ve adı Deanna Dürben
dh·. Geçen sene kendisini meydana çı
karan şirket, bu yıl onunla yeni bir 
konturat imzalamıştır. Bu konturat 
mucibince, D. DUrbcn haftada tam 
5.000 dolar kazanacaktır. Diğer ta -
raftan. ~ok gUzel bir sese malik oldu
ğu için, Holivud radyosu da kendisi- , 
nı ayda 15.000 dolara angaje etmiş. 
tir 

D. Dürb~n'in birdenbire dünyanın en 
faıla para kazanan artisti haline ge1-
mc~ine başlıca sebcb, mütehassıslar 
tarafından yapılan bir tasnifte, 1938 
senesinin en büyük üç artisti arasına 
Şar! Buaye ve Robert Tavlorla bera
ber onun da katılmış olm~sıdır. 
- Tuhaf de~ll mı ? 

Bir milyannız 
olsaydı ı 

Kimi>:Iir kaç defa dü§ilnmüsünüzdür: 
"Ah bir milyarım olsa!.,, 

Halbuki bu milyarın hesabını yap -
saydınız, bu kadar paraya hiç te ihtiya
cınız bulunmaı:lığını anlardınrz.. Yir· 
minci asırda ve 193 7 senesindeyiz. 

Farzed in ki, bundan tam 193 7 sene ev· 
ve birisieline bir milyar lira geçirmiş 
ve günde muntazaman 1000 lira harcr
yor. (Bundan fazlası can sağlrğı il Bu 
adam öldükten sonra mirasçılan da ay
ni J.ckilde har:eket ediyorlar. ..Derken, 
"~ ı -:ıeu ı. u ı;ervet aızın cıınıze ge-
çiyor. "Aman! .. Bana bir §ey kalmaldı !,, 
diye endişe etmey,'n •. 

Çünkü siz de günde 1000 lira harca
y~b:ıe : ek ve hatta çocuğunuza büyük 
bır servet bırakabileceksiniz. Bu servet 
günde bin lira harcıınmak şartiyle an~ 
cak 2737 senesinde bite~l:tir!. 

"~itecektir!., diyoruz. Sanki bu para 
hak:IPatcn sizde mevcutmuş k' 
b

. d ve san ı 
ız en hesab 
• 

1 
ınr rıoruyormuşsunu! gi-

bı ... 

Dün~anın en pis 
ınsanıara 

.. scyyahlann anlattıklarına bakılırsa, 
dunyanın en pis adamları Trıbctliler 
olduğu görülür. En ''tcmız' T'b tlin'n .. 'd . ,, ıe ı 
uzerın e b.le, bit, pire eki·k 1 . b " t .. .. ı o maz, 

u un vucudu kalın bir yaııo . J'k 
b 

. 6 ve pıs ı 
ta akas:yle k::planmı•tır 

I :s • 
Tibetlı, asta yıkanmaz M 1 k 1 . . • cm e ete-

rının çok soğuk oluşu buna sebe la k 
.. .

1 
b' . p o ra 

gosterı e ılır. 

Çünkü yazın en sıcak gUnlcrinde bile 
orada hararet derecesi sıfırın altında 10 
veya 15 dereceyi bulur. Burada ddun 

ve kömür namına bir gey yoktur. Ti
b~tliler tezek yakarlar .. 

Bu ua evleri ısıtı.ıak için değil. an
cak yemek pişirmek iç:n kullanılır. De
nilebilir ki, Tibetlileri soğuktan koru
yan, vücutlarını kaplayan yağ ve pislik 
tabakaları dır. 

Tonton 
anıcanın 

garajı 

Figüran 
,, .... , .. ı ,ıııuııl'>•lf!~ t 1 

~~·ı'»ı ,' 

Yazanı : Leman Karamanoğlu 
Gülçin ona mağrurana cümleler / - Akıamlan biraz hafif yiyorum 

sarfettiği zamanlarda baktığı gibi bakr da ... 
tı. Lakin Tankta mağrur bir tavur yok - Ne tedbirli adamsınız. 
tu. Yalnız çok ciddi ve hissiyatını giz- Sük(ıt içinde yemek yemeğe başla-
liyen bir h::ıli vardı. Gülçin artık yor- dılar. Yemeğin sonuna doğru Gülçin: 

gunluktan şikayet etmeğe hazırlanıyor- - Ne için hiç yüzüme bakmıyor-
du ki birden yolun kenarında ağaçlık sunuz? de.eli. 
lı, parmaklıklı bir yer gördüler. Gülçin - Ben mi?? Nasıl bakmıyorum! 

- Oh! Ne aıaı de:li. İşte güzel bir Yalnız, gözlerimi kamaştmyorsunuz 

bahçe girelim. da! ... 
- Evet, güzel bahçe sevgilim. La Gülçin: 

kin biraz daha gayret et. seni daha gü- - Haydi azızım , manasız sözler 
zel manzaralı bir yere götüreceğim . söylemeyin. Dedi. Yanınızda ha ben 

Yemekten sonra da... olmuşum veya, başka birisi olmuş ... 
Bir sürü yokuşlar tırmandıktan Ben burada neyim ... Ne gibiyim ... Ne 

sonra, demir parmaklridı bir bahçenin gibiyim... Hah buldum, ben sizin ya-
önüne geldiler. İnce i:ıir yoldan geçe- nrnızda bir fiküran vaziyetinde kaldım. 
rek bahçeye girdiler ve yeşillikler a- Ve birden ayağa kalkarak: 
rasından aşağrya doğru inerken karşı
larına bir gazino çıktı. Gülçin fevka
lade sevindi: 

- Burada nu yemek yiyeceğiz, di
ye sordu. 

Tarık: 
- Hayır, dedi. Burası çok tozlu. 

baksana, çocuklar masaların arasında 
oyun oynuyorlar, Toz kaldırıyorlar. 
Ben seni gazinonun lokantasına götü

rc.•.;eğim. 
-Ama orada böyl~ temiz hava bu 

Iamayız. 
- Öyle mi zannediyorsun. Orada 

çok güzel gölgeli bir taras var. 
Gülçin bir §ey anlamadan Tankı 

takip etti. O, yukarda kalmak sonra, 
inceden yollardan aşağı inmek istiyor
du. Fakat Tarık,gece renk renk am
pulJerle aydınlanmı~ yollarda, denizi 
seyrede ede dola~manm daha güzel o

lacağını söyledi. 

Fakat lokantaya gitmek için geç· 
tikleri yol, karanlık basmıı olmasına 
rağmen ışıksızdı. 

Masaları, ağaçhkh bir yolun kena 
nna ıuralanuılardı. Genç kız; 

- Burada şeifr lokintalarmm hali 
var. dedi. 

Tarasaya çıktılar. Gülçin, nihayet
te ki bir hasrr koltuğa kendini atarak, 
eldivenlerini masanın üzerine fırlattı: 

- İçeri girelim, Gülçin, bir saate 
kadar burası oturulmiyacak kadar se
rin olur. 

Gülçin hayretle bakarak: 
- Sözde açık bava alnuya ve eğ

lenmiye geldik. diye mırıldandı. 
Her hangi bir lokanta salonuna 

benziyen, aydınlık bir yere girdiler. 
Tarık, açık bir pencere önünde bulu
nan iki ki§ilik bir masaya doğru gitti. 

Memnun bir tavurla tebessüm ede
rek: 

- Gördün mü, dedi. Burasının dı
prdan ne farkı var. Hem de ne kadar 
sakin. 

Sonra, Gülçin masanın üzerinde 
duran ellerini tutarak okpmağa baı

ladı. Genç kızın yeni yapılmış bir ma
nikürle, pırıl pınl, yanan tırnaklan gö 
züne çarpınca, daha sevimli görün

meye çalıştr. Karkıı kaşıya değil de 
yan yana oturmak arzusunu izhar etti. 
Ve Gülçinin yanına yerleşti. 

Tuhaf şüphelere düımüş olan genç 
kız artık onu istediği gibi tetkik ede
miyordu. Yalnız Tarıkrn duvardaki, av 

ı.;ılık sahnelerini gösteren tablolara 
bulutlar arasında krrlanktçların uçuı

Janru tasvir eden tavandaki resimlere 
baktıfını farkediyordu. 

Gülçinin artık gevezelik etmek, ıa 
kaşmak arzusu kalmamışıtı. Tabldot 
yemeğini ismarla.dı. 

Tarık, bir mayanozhı balık, bir om 
Jet, ve salata istedi. Gülçin: 

- Neden siz de benim ısmarladık
larımdan istemediniz? dedi. 

- Figüran 1 dedi. Evet, tam mana
siyle bir figüran Bu akşamki gezinti 
mir, ve yaptığınız hileler pek tuhaftı 

zaten. Şimdi çok iyi anlıyorum. Siz bu 
raya eski bir sevgilinizle gediniz ... Ayni 
kanşık sokaklardan, ayni elbise ile, 
ayni saatte geçtiniz. Daha söyliyeyim 

mi? O kız sanşındı, sırtında mavi bir 
elbise vardı. Siz de onun ellerini okşu 

yordunuz. Bütn bünlan sizin tavurla
rmızdan anladım. Yapmak istediğiniz 

şey, eski hatıralan canlandırmak. Bey 
fendi, eski hatıraları canlandınnağa gel 

miş. Ben du bun u kendim için zannet
tim. Meğer b ir mankenden başka bir 

şey değilmi,im. Bu ne demek? Bu ha 

tıralann arastnda benim vaziyetim, bir 
figüranlıktan başka mıdrr? 

Tarık ayağa kalkmrştı. Yava~ca: 

- Gülçin, Gülçin, Gülçin neler dü 
şünüyorsunuz? diye mınldandı. 
-Artık Gülçin yok. Sözlerimin yan 

lış olduğuna yemin edermisiniz? Fa
kat dikkat ediniz. Ecğer yalan yere ye
min cden;eniz, kendinize de, ona da f e 
laket davet etmiş olursunuz. 

Tank cevap veremedi: 
- Ahf Görüyor :nuslunuz? itiraf 

ediyorsunuz 1 Sizin bu kadar budala ol 

duğunuzu, işitirse küçük hanım epice 
güler .•• 

Tarık: 

- Susunuz 1 dedi. 
- Allah, Allah! Ne için susayım! 

- ÇilnkU, o, benim ne yaptığımı 
bilmez, bilemez ... 

- Uzaklara mı gitti? 
- Çok, hem pek çok uzaklara, 

Gülçin, anlıyorsunuz dcfil mi? Bir se
ne evel... 

.. .. Tanğın gözleri yaşarmıştı, başını 
obür tarafa çevirdi. 

Şimdi Gülçin onun elini tutmuıtu, 
salata tabağının önüne ottutarak: 

- Size danlmadım, dedi. Lakin su 
na emin olunuz ki, nazarlarınız da bU-

tün krzlar müsavi olsa bile, şu figüran
lık vazifesini kabul edc•.;ek bir kişi bu 

lamazsınrz. Bana gelince, acaba beni 

de böyle bir aşkla sevecek bir adam 
karşrma çıkacak mı? Tabii siz.den bah 

setmiyorum. Artık sizin ·için ben fazla 
yım. Haydi, hiç bir şey söylemiye kal

kışmayın, biraz tuhaf olur; hesabı gö
ründe, dıgarr çıkıp beraberce ağliya

lım... Evet, eğer isterseniz ikimiz de 
beraber a~hyalım. 

- Franaızcadan -
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»ize Jora?Juız,li2e C'evap ~rdim::. 
Bu aşk beni öldüıecek, 

acaba ne .lJapayım? 
Henüz on be, bahar gllrmU• taze bir çift 
dudağın ölümden bahsetmesi abestir. 

"Bahtsiz kız,, imzasiyle aldığrmız bir bu yolda itidal hududunu aııp ifrata 
mektupta deniliyor ki: dü~ml!meğe de dikl:at etmeli!ir.=.z . Her 

''15 yaşındayım. Bir senrdenbe:i 18 şeyden evvel sabırlı ve temkinli o!manız 
yaşlarında b;r gen;:i çıldırasıya seviyo- ve bilhassa henüz on be§ yaııntla bulun-
rum. Bu :::vgim 2-3 ay hasta yatmama 

duğunuzu bir an unutmamanız lhnn • 
da sebep oldu. Onun da beni sevdiğini 

hissediyorum. Ailelerimiz biribiriyle ta- _d_ı_r_. ------------_ 1 
mşıyor, fakat sevdiğim gençle be.1 çok Şikilyeller, temenniler: 
samimi değiliz. Bunun sebebi de be
nim çekingenliğimdir. Eğa cnunla ev
lenirsem mes'ut olacağıma eminim •• Aı 
knnı kimseye söyliyem:yoruın. Çok fena 
bir vaziyetteyim. Bu aşkın beni öldüre
ceğini zannediyorum. Rica ederim, ba· 
na bir akıl öğretin.,. 

CEVABİMIZ: 
Henüz on beş bahar görmüş, taze bir 

çift dudağın "ölüm,. den bahsetmesi ka
dar abes ve ona yakışmıyac3k b:r hal 
tasavvur edilemez. Ayni zamanda bu, 
:;ahib"nin irndesizliğine de dcialet eder. 
Evlenmef;i düşünmek ve onu istemek, 
şUpbesiz ki, hakkınızdır. Fakat, haya -

tın bu en çetin imtihanında henüz kafi 
sözü söylemeden e·. vel çok, amma çok , 
Öüşünmek, yalnız h;slerinizle ueğil, bir 

t "l:ım zaruretleri d. gözönünde bulun
aurarak l ar~ket etmek lazımdır. Aşk 
sandığınız ve ::izi istediği yere sürükli

yebilecek l:uvvetli bir bağ saydığınız 

şey belki de gelip geçici bir t;isten, genç 
kızlığın ilk arızi tezahürleıi.nden baıka 

>birşey değildir. En ufak bir hevesi, en 
belirsiz bir meyli en ateşin bir :\§k, en 

'dayanılmaz bir istek gibi görmek ve 
duymak ilk gençliğin zaruri ve tabii ne 
ticelerindendir. Zamanla bu hal gc.çer. 

Olgunlaştıkça dünyayı daha makul, 
ıimdikinden büsbütün başka bir ~özlük 
arkasından görmeğe başlarsınız. 

O zaman bugünkü halinizi hatırla • 
dıkça kendinize gülersiniz. lşte blitün 
bu noktaları göz önünde tutarak acele 
etmekten sakınınız. Hem daha evlenme 

çağına kadar en aşağı ü; seneniz var. 
Ne kadar samimi olursa olsun ı1evd.=ği 
delikanlıya hislerini söylemek, yan\ es
ki tabiriyle "il5nı aşk,. etmek bir laza 
yakı§maz. Sadece onunla daha fazla 
&amimi olmak, onu kend.:Oizle daha faz 
la meşgul etmek ve neticede hislerini 
size itirafa mecbur eylemek, için bir 
çok vesileler bulmak r.=zin elinizdedir .. 
l~adiselerden istifade ederek ona karşı 
bıraz daca samimi davranır ve biraz da
ha aliikadar görünürseniz, bu hareketi
niz karşılıksız kalr.:ıaz, sanınz. Fakat 

ı~t::RIDE: 1 
• Sıhhat vekaleti traundan Heybeli- l 

adada yeniden yapılmakta olan l 00 
yataklı hııstanede sinema salonu da bu
lunacaktır. Veremli hastalara burada 
neşeli filmler gösterilecek, kendileri bu 
suretle ruban da tedavi edileceklerdir. 

• Mektep kitaplarının önümüzdeki 
ay sonuna kadar yetiştirilmesi etra
fında yapılan çah:malar sona enniı ve 
bütün hazırlıklar bitmiş bir vaziyette
dir. Talebt bu aydan itibaren istediii 
bütün kitapları tedarik edebilecelctir. 

• Belediyenin önünden baJlıyarak 
bütün Babıali ve Ankara caddesi Sirke 
ci araba iskelesine kadar asfalt yapıla
caktır. Dün belediye mühendisleri yo
lun keşfini yııpmışlar.dır. 

• Birkaç gün evvel vefat eden mü
verrih Ahmet Refiğin "İstanbul tarihi,, 
isimli yeni bir eseri yakında bastınlaı.:ak 
tır. Bin sayfayı geçen bu eser belediye 
tarafından }azdmlmıştn. Bunda ts
t.ınbulun raptın.dan sonra geçirdiği ikt 
tisadi, siyasi içtimai inkılap ve tahav
viill~r gösterilmektedir. 

• Şehir mütehassısı J>rostun Fransa
ya gittiğini }'Umıştık. Mütehassıs mart
ta gelince Üsküdar tarafının planının 
hıız1rhğiy!e meşgul oiacnktır. 

• Son tiro galgınmın neticesi tanıa
n~ile a!mm:§ ve tifo v:ık:ı1arı ka~mamı~ 
tır. llci aydanberi devam eden tüo aıısı 

Taksimde 
otobüsler 

Mahalleyi rahatsız 
ederek bir hale 

glrmiş 
"Taksimde oturan birkaç kariiniz,, 

imzasiyle ıu mektubu aldık: 

"Bizler, Harbiye - Taksim tram
vay caddesinin Taksim yakınından Tar-

labaşı ca.d-:lesine aapa.1 yolun hemen 
başında oturanlanz. 

Abide l:a:-şmnda Cumhuriyet pas

tahanesinin duvarı hizasına srralanan 

Büyük.dere - Taksim otobüslerinden 
illallah dedik. Bu orobüsler, yalnız gün· 

düz akşama kadar nöbet beklemek, sey· 

rüsef er aaattcrinde orada bulunmaılar; 

gece sabaha kadar orada durmaktadır· 

lar. 

Arabalar sokakta yıkanır, tamirleri 
sokakta yapılır ve gaujda yapılması 

icap eden bütün iıler hep ıokakta, ka

prlanmızın önünde görlilür. Bu işler 

hep gece yansından baılar sabaha ka
dar sürer. 

Hortumlariyle araba yıkarlarken 

eokak bir göl halini alır, geçilemiyct.;ek 

kadar çamur otur. Sokağın ortasına o 

ıekilde yayılıyorlar ki aradan otomobil
le: l:'C:~Ji; lnıJsln.,,. -.tM..s.ı.. ı. .... ı. ... 

insanın bile kırp tarafa geçebilmesi me 
sele oluyor. 

Buntan buradan kaldınp daha ten
ha otan bir yere yollamak kabil değil 

midir?,, 

V alo va panaylrl 
başladı 

Bu sabahtan itibaren Yalovanın 

m~hur panayırı başlamıştır. Akay 
idaresi bu panayıra lstanbulluların da. 
iştirakini temin için Yalovaya üç gün 
için ilave postalan yapacaktır. 

neticesinde ıimdiye kadar 320407 kiıi· 1 
ye aıı y,apılmııtır. 

• OıkUdar itfaiyesi için Dofancdar 
parkı karşısında yeni bir bina yapıla
caktır. 

• Belediye tarihi kıymeti olan rnezar 
taşlarım tesbit ettirmektedir. Bunun 
için bir komisyon seçilmiıtir. . 

• Ayın 28 inci günü Ankarada beledı 
yeler bankası ve paraıüt kulesinin kil
§at resmi yapılaı.;aktır. 

"' Nafia vekaletile Ankara elektrik 
şirketi arasında yapılan müzakereler 
neticelenmiş. vekalet, elektrik kilova
tını 15 kurup tenzil rtmiıt~r. Bu !'eni 
tarife bugünlerde meriyete gırecelctır. 

• İstanbul emniyet ikinci ıube mü
dürlüğünden bundan iki a_y ev:el Rize 
emniyet müdürlüğüne tayın edılen Ne
cati Ankara emniyet müdürlüğü mua
vinliğine naktounmuıtur. 

• Çin cumhuriyet bayramı müna
sebetile Reiıicumhur Atatürk ile Çin 
reisicumhuru Lin Sen arasında telgraf 
lar teati edilmiıtir. 

• Egl isminde bir Fransız muhri
binin limanımıza gettt;eğini yazmııtık. 
Dün gelen malumata göre muhribin 
ıey3hati geri kalmııtır. 

• Sıhhiye miidürlüğü şehrin bazı 

semtlerinde sıtma olduğu hakkında ya- ı 
p1lan ne§riyat Uzr:'ine tahkikata baJla-

mııtır. 

Matbuatın 
milli vasıftan ... 

( B<l§ tarafı l incide) 
v&Ctır. Bereket venin ki Türkiyenin 
bugünkü millt Şefi. kadar bu hakıbti 
yakından görmüş ve bilmiı insan yer
yüzünde mevcut değildir. 

Atatürkün Umumi ha:p ıeııclerinde, 

Almanyanın eli kolu bağlı bir memuru 
olan Osmanlı ordusu baıkumandanını 
nasıl beyhude bir ı.:eht ile tenvire çaJıı· 
tığı ve mütarekenin ilk günlerinde cf. 
karıumumiyeyi ck1r·~mlı beyanat ve ya
zılarile nasıl tenvir etpıiş olduğunu ve 
Umumi harbin ba1lang1cında kendisine 
gönderilmiı olan, Alman altınlarını na
sıl reddetmİJ bulunduğunu bütün o ne-

sil iyi bilir. 
Atatürk bizzat kendi hatıratında, Al

man militarizmuı'unun umumi harb 
baılangıcında nasıl bir temayül ile ça
hşmıı olduğunu ve bu memlekete ne 
gözle bakmıı olduğunu acı ;l.;ı yazar. 

Kendisine altın gönd~ren şebekeye, 

bu altınları nasıl bir cevaba sararak 
yaveri Salih Bozok'la ia.de ettirmiı ve 
iade edildiğine dair bir de imza almıı 
bulunduğunu bu m:mleketin milli 
onuru en yüksek manasile anlayan ev
litları daima minnetle ve gururla hatır
lryacaklard:r. 

Evet ... Bir zamanlar bu memlekete 
daima tepeden bakma:C ve iıtiba ile 
bakmak illetine tutulmuı iatilicı dev
letlerin başında gclmiJ olan Almanya
nın metodlarına pek dikkat etmek 11-
zundır. 

Bugünkü Alman hedefleri ile Vil-
helm Almanyası hedefleri arasında tam 
bir benzerlik bulunduğu meydandadır. 
Gene bu asırda, bir bilyük yabancı dev 
Jetin ideolojisine gösterilecek taraftar
lıkla Kamlliıt rejim taraftarlığının biri 
birine tamamile aykırı oldukları da ma 
10mdur. 

Demek ki fikir yayma vasıtalarımız 
olan gazetelerin neıriyatına bilha11a 
dikkat etmemiz lbım. Böyle bir dikkat 
baılaraa çok aatırlann arasından J a
ponyanrn ve Almanyanm 11ntacağına 
ıüphemiz yoktur. 

A•.;aba bu itler bir tediye ile mi ya
pılıyor? 

Tilrk gazeteciliğini böyle bir leke-
.a..-. .. _ .......... 16 ....... ~..a......, :;&; """"' ............ ... 

ciıine hiçbir fikre l!ubali bir sempa
ti ve kabul göstermemesini ve yabancı 
bir heyecana kapılmamaıınr da aynca 
tavsiyeye lüzum görürüz. 

Bazı gazetelerin dıt siyasa siltunla
nnda çıkan öyle yanlar görüyoruz ki 
bnnların benzerleri ancak matbuatın 

milli va11ftan mahrum olduğu yerlerde 
bir parça görülebilir. 

Kamaliıt Türkiye gazetelerinin fikir 
sütunlarında yalnız Kamllist otan yazı 
lann yer bulması lazımdır. 

Biz bu esasta ısrar etmekteyiz. 
HABER 

• Universitede tertip edilen konfe
ransların ikinciıi dün Zürih üniversitesi 
medeni hukuk profesörü A. Egger tara
rafından verilmiıtir. 

• Kahirede çıkan El Mokattam gaze
tesi sahip ve başmuharriri Halil. D. Sa 
bit ıehrimize gelmiıtir. 

• Çapada bulunan kuduz hastanesi 
Kuledibindeki İngiliz hastanesine taıı· 
nacaktır. 

• Akçafoçanın 1imalinde bir serseri 
n.ayin görülmüıtür. 
Ul~AHll->A: 
• Yunan kralı yakmda Roma, Pa

ria ve Londrayı ziyaret edecektir. 
Kralın ar..;ak birkaç hafta sürecek o
lan gaybubeti esnasında velihat Prens 
Pavlo krallık vazifesini ifa edecektir. 

• Halepte çıkan Va!1det arkadaıımız 
yeni rejimin tatbiki yakla1ma11 dolayı 
sile İskenderuna nakletmiıtir. Yakın
da orada çıkmağa ba,lıyacaktır. 

• İtalya hükumeti, bugün yeni ve 
mühim kararlar verdi. Kararların, en 
mühimmi, para sahiplerinin, sermayele 
ri üzerinden vergi vermiye mecbur tu
tulmalıdır. Bunlar sermayelerinin yüz
de onunu v:rgi olarak verecekler ve 
bu suretle Habeı harbinin masrafile 
silahlanma masrafı ödenecektir. 

• Napoliden Liguria vapuru, 2.000 
askeri hamil olduğu halde Libyaya hare 
ket ctmiıtir. Bu kuvvetler, yirminci ko-

Vali Üstündağ ile mülakat 

Spor ne demektir' 
spor klüplerine ~ 

ihtiyaç var mıdır~·· 
(Baş tara/ı 1 incide) kanaatindeyim. İçtimai te~ 

1 
l 

galann üstünden bir karpuz kabuğu gi· hedefi de bu değil midir? B~ 
bi sekerek şirket vapuruna yanaıtı. zel ve ruhu glizel insanlar.. ·~ 

Yanaıtı diyorum ama, sö.zün geliıi ııpor, ruhta ve bedende gnzellibl. 
bu •• Yoksa yanaşmak ne ke1,:mc? Mini· tan terliye amillerinin için~~M 
mini tekne kalk:p kalkıp iniyor; ıirket yor, bu demektlr ki spor dogr-' 
vapurunun kilpeştesi hizasında ikC"r. bir ruya cemiyetin büylik işlerindcO 

de bakıyorsunuz üst güverteye yükEeli- dir. 
veriyor, derken :r..: dalga arasında açılan - Böyle bir büyük iş, busı.ısl 
bir uçuruma düşüveriyordu. büslerin sevk ve idaresiyle_~ 

Valinin cidden büyük bir cesaretle - Hususi teıebbüslere JaYl"'-. 
ve battl muvaffakıyetli bir sıçrayııla, memek doğru olmaz. Fakat ,pat"~ 
si1indiıini düşürmeden bu garip tekneye le•fo yüksek mürakabesi dışında 
atladığını görenlerl:ien bir çoğunun ba· mak ta kat'iyyen doğru ol~ 
ıı döndü, bazıları: doğrudan d~ruya bir umuııU 

- Eyvah, Üstündağ denize düşiiyor, işidir. 

timdi ne yapacağız? • der gibi gözleri- - Klüplerin 
ni yumdular. • mıdır 

Ve bu tekne fırtınanın bütün kin(. ile - Klüp mü? Spor, kJüptUI 
kamçılanarak, bir tahlisiye sandalı gıöi Klüp, spor hayatının vücud:.ı ff 
kah suların altında kaynayıp kaybola - mülü için elzemdir. 
rak, bir tarafından aldığı suları öbür - Ya kliipçülük?. 
tarafından bofaltarak, 90 derecelik yal - Klüpçülük zihniyeti de 
palar vurarak Elen kruvazörüne gitti. Fakat memleketin i.çtimai bÜ~Y! 
Orada va1lnin yeni bir sıçrama hüneri sporu zararlı bir rriles!!ese JIJ".'".ı 
ve cesareti göstermesi lizım geldi ve kacak klüpçülük değil •• Bu n~ Jlı 
gemiye çıktığı zaman oral:laki deniz su- çülüğü teşvik etmek doğrıJ 
baylan bütün bu sersemletici .ve bt.!nal- Klüpçülüğün hususi bir çerçe"e ti 
tıcı dalgalardan en ufak bir teessü~ duy kalıp her klübün keneli şahst efı-,J 
mamış gibi, onun, dudaklarında _, tatlı telakkilerini tamamiyle kendi ~~ 
ve nazile tebessümü ile Başvekil Me • tarının muhiti ile çerçeveleınef_' / 
taksası selamladığını gördüler. drr. Kendf, azalannın çerçevetl 

Ovvvl Valimiz ancak formunda ve yayılacak bir klüpçülük zihni~~ 
cesur bir sportmenden beklenecek bir spor için zararlıdır, hem it;/i~,J J, 
atletik muvaffakıyet göstemtlştl. O za- te spor hakkında kötü !:kirlet. 
man, bu Ustündağın fstanbuldaki spor Bu klüplerin kendi temayülle~ 
itleri üzerindeki yeni selahiyetini dü- arzulanm ve mücakleleleri:1i k~~Mf 
ıündüm. Ustündağ bu sclahiycti etrafın dutlan dışına taıırmamağa di.J"" 
lda henüz hiç bir gazeteye en ufak bir melerini tavsiye ederim. A 
fikir bile vemtlı değildi. Ona, bu teh- - İstanbul parti baıkanr 'I., 
likeli hldlıeden sonra Perapal~sın bir sporumuzu nasıl organize ctıııe) ~ 
köşesinde karanfilli bir kokteyl kaaehi- vurunda bulunduğunuzu barı' 
ne sarılırken yaklaştım ve ıu suaH sor- mirfoiz?. il"/ 
·-=-·Spor ne demektir? değil, ~~{;~·~;;·~;;l,';~ı 

- Bilmiyor muıunuz? - d-a.: •• Siz tile de spor hakkrrida söz söyl 
ıazeteciler ne zamandanbcri bir mevzuu lahiyetini haizim. Fakat bu ~ 
veya bir esasın taritini başkalanridan daha yilksek bir bilgi ve ihtit" 
da fikir alarak tesbit cdem.niz? "Spor nel merkez yapabileceği için beti 
ne demektir?,, diye bana soracağınıza ya tahsi bir fikir atmayı ldoğt'Jesıelf 
alınız elinize kalemi hiç düşünmeden yorum. Türk Spor Kurumu G '1 
''Spor,, hakkında bir makale çiziktiri • kezi, istenilen aporun hatıantU ~ 
verin.. leketin bünyesine en uygurı ~ 

Bu serzeniıte UıtUndağ haksız nuy- çizer ve idare eder. Maaınafib . ",/ 
dı? Sanının ki haklıydı. Bazı arkadaş- spor muharrirlerini toplayıp bit 

Jar esasından biglnesi oDdukları nice konuşmak istiyorum. ..~.ti' 
meseleler üzerinde ihtisas rddia etmek- - KlUpçülUğün ve klübiln JUJ""" .. 
te değiller midir? rafındaki fikirlerinizi, klilpleriJI 

Ce~retimi kaybetmedim. Spor gü • rılacağma dair deveran edell Ufl 
rUltülerinin kötil tecellil~rfnden sonra tekzip eder mahiyette bull'.11 

spor llemimizin ~lihı için verilen ka • sun uz? : ~; 
rarlar etrafında mutlaka bir fikir sah.~- - Klüplerin kaldmlac~cl#"J 
bi olmak istiyordum. Suali, ıeklini işitmedim. Klüpleri niçin k~;J 
değiıtirerek tekrarladım: Biz onları yalnız kendi budu ., 

- Spor ldemek sizce ne demektir? de çalışm:ı.ğa teşvik etmeıcte# 
taranma dayanamadı, gülümsiyerek le bundan ibarettir. 

§Öyle dedi: - Spor sahalarında spor ~ 
nın devamına nasıl mani ol• 

- Ben, ıahsen, spor deyinc.e §U 

manayı kastediyorum: "Beden ve ruh 
güzelliğini temin eden faaliyet,., "' 

Sonra aramızda şu muhavere cere· 
yan etti: 

- Bu beden ve ruh güzelliğ~. ferdi 
bir zevk, ferdi bir arzu meselesi midir? 
Yani bunu ferdin hususi bir işi addet • 
mek mümkün müdür?. 

- Hayır .. Bu doğrudan doğruya i~ti 
mai heyeti alakaaar eder bir meseledir 

lordu me,•;udunu ikmal edecektir. 
• Amerikada mali sene varidatının 

altı milyar 650 milyon dolara ve masa· 
rifin ihtimal yedi milyar 345 milyon 
dolara baliğ olacaği zannedilmektedir. 

• Londra ıehrini ve Büyük Britanya 
adalarının bir kısmını saran sis, dün 
dört kitinin ölümüne ve birçok kim
senin de yaralanmasına sebeb olmut
tur. 

• Almanya Ba§vekilet müsteşarı Pa 
rise va11l otmuıtur. 

* Portekiz döviz tah.didatını kaldır-
mıttır. 

• Macaristanda Bocazoermenyinin 
"oraklı haç .. partisinin erkanı ile bun- , 
tarın ıeriki cürümleri addedilen 88 ki
şinin muhakemelerine dün baılanmıı· 
tır. 

- O kavgaları Tilrk 
devamlı bir seciyesi suretiıı~ 
etmek doğru olmaz.. Türk~~ 
bazı hataları bulunduğu da ·""' I 
miyeceği gibi. Bununla be:"'"'~ " 
sporcuların kendi kendileriJle ~~ 
ceklcri sportmen hasletin bll J' 
galan ve gürülttileri ort.adJO 
cağına. kaniim. i 

• • • ı.U. '1 
• l!stündağ kokteylini bi~~ '..J " 
ışı etrafında sormak istedl~ JL!I 
de bitmi5ti. Bana ikram ett111 .,,,, 
1i bir yudumda bitirip ayag. r' 

Çok çalışan ve çok yorııl-' ,,1f' 
rübeli ve sevimli vatandaŞ1 ~ . J, 
selamlayarak uzl.kla§tını. ~ 

NizanıttİO ~ 
Bir çocuğa tec'' ~ 
Fatihte Çarşambada otıırt_,IJ 

dlln Gillhane parkındaki ııe; t'-J 
yamandi isminde bir çocııP ti' 
de bulunmak istemiştir. ~t 
nnca Hızır cebinden elli ıtur
çocuğa vermiş, bu suretle 
istemiştir. .. .,,.. 

Diyamandinin şikayeti u~ 
duvarından atlayıp kaçan 
lanmı§tır. 
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ş kanü'nuna 
h muhalif are1 
l'uz i<er eden ha: Yllkıo ticaret-

e ve rn·· -ahke uessese 
t Fakat za:'1l-')'e verildi 
lllu:du~un~llar usule aykırı 

an muhakemeleri 
1ı dai . Yapılarnıyor 

t!izı iı -rueıı İstanbul bo··ı . l' - . b'' 
~Jc ... eıeaeı . ge amır ıgı u-
~ tadır. a erınde sıkı bir teftiş yap 
qnl!IUfctli§l~~un için kadrodaki bütün 
,,._ Ul\unun . kontroller yaparak iş 
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HABER 

Büyük Türk dostu 
ve Elen Hükômeti 

Başvekili Ankar ada 
Ankara 20 (telefonla) - Dün bildir 

diğimiz gibi ıehrimize muvasalat eden 
muhterem misafirimiz general Metak
sas otelde bir müddet i.ııtirahati müte
akip Riyaseti cumhur kötkündc defteri 
mahsusu imzaladıktan sonra ziyaretler

de bulunmu1lardır. 
Geceki ziyafet 

Akşam saat 20,30 da Celil Bayar ve re 
fikası tarafından misafir başvekil ile 
bayan Metaksas şerefine Ankarapalas 
otelinde bir ak1am yemeği vermiş ve 
bu yemeği saat 22,30 da başlıyan bir 
kabul resmi takip etmiş, ve nutuklar 

söylenmiştir. 
Cehil Bayarın nutku 

. "Majeste Etenler kralı hükfımetinin 
mümtaz reisine derin b:X memnuniyet 
le hoıı geldiniz der ve ~~hıslann.da dost 
ve müttefik asil Elen milletini selam-

larım ... 
Dedikten ıonra Eltn başvekilinin 

Türkiyeyi ziyaretinden dolayı Türkiyc
dc görülen umumi sevirıı..:i i~aret ctmit 
ve "esasen milcltler arasında müşterek 
bir ideali istihdaf eden menfaatler ve 
ayni fikirler üzerine ibtina eden bir dost 
Juktan daha sağlam bir dostluk tasav
vur olunamaz,, demiş~ir .. 

Celal Bayar bunu mliteakip sözüne 
§Öyle devam ctmi§tir 

"lnaaniyet üzerine 'ahim endi,ele
rin çökmü, olduğu ve daha İyi bir iatik 
bal için yapılan teıebbüılerin neticeıiz 
gayretler halinde dağıldıtı bir zamanda 
milletlerimiz araıında aaraılmaz bir 
dostluğun vücud bulmuı olma11ndan 
dolayı hakkiyle iftihar ~debiliriz. 

"Balkan antantı dost ve müttefikle 
rimizle sıkı bir işbirliği halinde, ihti
yatkar bir ilc:rleyişle ikdam ve •.;esaretle 
fırtınaları ve karışıklıkları ile tanınmış 
bir mıntakada değişm!z bir sulh ve cm 
niyet binası kurduk. 

"Hemen hemen bütün Balkanları 
kaplıyan bir arazi ve altnuı milyonluk 
bir nüfos kitleıi, bugün, bütün dünya 
ya ıon derece müteca.ıi' ve son derece 
ahcmktar bir birlik manzAra11 arzetmek 
tedir. 

"Bu muhteıem batarı daha iyi bir 
istikbal aramajta bulunan herkese bir 
imtisal nUmunesi teşıtil edebileceği gi 
bi hüsnü niyet ve anlaşma zihniyetinin 
milletleri nerelere kadar götUrebilccc
ğini de gösterir. Bu imtisal nümunesi 

iki millet arasında hüküm süren dost
lufun muvafrkhğını ve h:-kikiliğini gös 
teren yeni bir ispat daaıa getirir ki Türk 
ve Elen vatandaşlan:u mutmain ede
bilir. 

"Bütün refah ve aaadet unaurlan 
araaında en katisinin aulh olduiu fikri 
ile metbu bir halde bu sulh 4'e anlafl'18 
siyasetine nimle ginnit bulunuyoruz. 

"Millctlerimizi biribirine bağlryan 
kırılmaz rabıtaların inki~afına. otor~te 
sinin ve heyecanının yardımını getır
mekten hiç bir zaman bili katmamı§ 
olan ve daha yakınlarda Türk mat~~a 
tı mümessillerine söylediği güzel ·~~-

. · • tebaruz terle bu ra~ıtalarrn ma~ıyetını 
. iyaretlc cttırcn ekselansınız. Ankarayı z 

riylc devamlı ve ahen',<tar bir s~yriyle 
ilerleyen bu dostluğu.1 parlak bır saf-

hasını e,mı~tır. . . 
· aretlerının "Ekselansınızın bı: zıy 

v • nde ve kalb yarattıgı bayram havası ıçı . . 
lerimizi dolduran scvın!j ile. kadehımı, 
mufahham hUkUmdar!trı, Majeste .~ 

. dost ve mut-lenlcr kralının sıhhatıı1~. 
tefik Elen milletinin refahına ve bu ak 

· · olan pm muhterem misafırlcrunı~ . 
.. h''k. · · ·1ıe nazık rcfıka mumtaz u umet rcı'>ı 

m" tarının saadetlerine kaldınyoru · • 
Misafirimizin mukabelesı 
Y h .. k.. t rcı'ai Meti?ksas unan u ume 1 d 

mukabelede bulunduğu nutuk.a e -
mİ§tir ki: 

"'M latı danbcri mazhaı ol -uvasa m kk da 
duğum hararetli kabul ve hr · 1i: . 
ibzal olunan muhnbbct eser erı . ~ı 
d . b. t da ••tehassis etmıştır. erın ır arz mu 
Ekselansınmn bana hitap ecl~n ~\a: 
siJ Türk milletinin memleke!ı~ a . 
kmdaki dostluk hislerinin bır .ıfadcsı 

ı · . .. 1 • Yunanıstanda o an samımı soz en 
heyecanlı bir makcs bulacaktır. Bu 
sözlerle gerek fahsım namına sıerek 

kraliyet hükumeti ve dostluk ve it -
tifak paktrmıza bağlı olduklarını ve 
ona sarsılmaz bir iman besledikleri 
ni temin etmekle hissiyatlarına sadi 
kane terceman olduğuma emin bu -
lunduğum biitün vatanda§lamn na
mına hararetle teşekkür ederim. 

Güzel memleketinizi ve onun mo
dern hükumet merkezini ziyaret et 
mek fırsatını bulduğumdan dolayı 
bilhassa bahtiyarım. 

Çon kıaa bir zaman içinde Türki
yede elde edilen muazzam terakkileri 
bilmiyor değildim. Fakat Türk mille 

• tinin mübeccel bir tef olarak malik 
bulunmakla bahtiyar olduğu büyük 
yaradıcmın ilham ettiği hamle saye -
sinde onun mümtaz arkadqlarmm 
yardnnı ile yapılmakta olan hariku 
iade eser kftrşısıncfa duyduğum hay -
ranlığı ifade için söz bulamıyorum. 

Yeni Tiirkiyeyi her ziyaret eden 
kurucu bir işte bütün verimile s:alı -
şan kuvvetli ve kıymetli bir milletin 
arzettiği bu cazip manzara karşısın
da mebhut kalır diirüst ve sadık bir 
müttefik olan Yunanistanm dost 
Türkiyenin bu çok güzel inki§afm · 
dan meserret duymakta olduğunu 
söylemeğe bilmem li.izum var mıdrr? 

Kalplerinden mazinin kinlerini si 
lerek onun yerine bir sulh ve kardet 
lik ideali koyan milletlerimiz arum 
da kurulan "Entente Cordiale,, gün
den güne resante bulmaktadır. En 
eski ve en aziz arzularımızdan biri
nin, Türk - Yunan mukarenetinin, 
canlı bir hakikate inkılap ettiğini gör 
mek benim için bir aiyuet adamınm 
duyabileceği en büyük meserretler -
den biri olmU§tur. 

Mü§terek tarihimizde JCati bir mer 
hale teşkil eden ittifakımız, Harp aon 
rası devresinin en ziyade dikkate §a. 

yan hadiselerinden biridir ve belki 
de sulhu kendilerine emel edinen mil 
letlere bir misal olarak gösterild\fir. 

Günden güne daha sıkıl8§8n tqri
kimcsaimizin bariz vasfı olan hulus 
ve açık sözlülük bu sulh eserinin ge
nişlemesine müsait havayı yaratmı~ 
tır. ittifakımızın bu suretle Balkan 
Antantının müjdecisi olduğunu söy
Jiyebiliriz. 

~enf~t birliği ve ayni sulll emel 
lerıyle bırlC§miı olan birliklerinin 
manevi kuvveti de itte bunda bulu • 
nan Balkan Antantının dört milJeti 
e~kiden daimi karışıklık ocağı adde ~ 
dılen Balkan yarımadasını Avrupa -
nın sulhcu ve emniyetli mıntakalann 
dan biri haline getirmi§ oldukların • 
dan dolayı iftihar edebilirler. 

Milletlerimizin bundan ummuı ol 
duklan §ey tamamiyle gerçekle§mi§
tir. Beynelmilel sahada Balkan An _ 
tantının dört devleti, mütekabil mü_ 
nasebctlerine hi>.kim olan itimaddan 
d?ğan tek bir azim ile müteharrik bir 
kıtle halinde göz:iküyorlar. 

Bay Ba§vekiJ: 
lki milletimizi birlcıtircn bağlann 

ne kadar kuvvetli ve çözülmez oldu 
ğunu bugün bir kere daha mÜ§ahcde 
etmek benim icin büyük :nemnuni -
yettir. Bütün kuvvetlerimi bu bağla
rın sıkıla§masına hasrediyorum ve 
müfahham hükumdarım Majeate 
Kralın bu itin başarılmasma olan 
derin alakasını görmek benim için 
büvük bir haz oluyor. 

Ekselansınızın ve yüksek İ§ arka -
d:lşlarmızın kıynıetli müzaheretlcriy 
le bu bağların hcrgün daha ziyade 
kuvvetleneceğine ve parlaklaıacağma 
eminim. 

Bu duygularla mütehassis olarak 
Türkiye Cunıhuriyeti reisi Ekselans 
Büyük Atatürkün sıhhatine, dost ve 
miittefik Türk milletinin refahına, 
mümtaz hükumet reisinin ve nazik 
refikalannın saadetine kadehimi kal 
drnvorum ... 
C. Bayarm E'en gazetecilerine 

beyanatı 
Ankara 19 (Telefonla) - Ka-

bul resminde Batbakan Vekili 

Cclll Bayar Yunan gazcteler:ne 

müıterek bir beyanatta bulunarak de
miıtir ki: 

Dost ve müttefik devletin hükumet 
reisini kabul etmek ve başvekil Metak
aas gibi güzide ve çok sempatik bir 
phsiycti tanımak fırsatını bulduğum 

bugünkü kutlu günün 90nunda size şu
nu demek isterim ki. Türkiye ile Yu
nanistanı biribirine bağlıyan dostluk 
tarife muhtaç olmadığı gibi ve herhan 
gi bir teyide de ihtiyaç göstermemek
tedir. 

Sizin vasıtanızla Yunanlılara gön
derdiğim karde§çe dostluk selamları a
lakayı celbetmcsi icabcden tasrihatı 
muhtevi olmak gerektir. Filhakika §U· 
rasını kaydetmek f..:abeder ki, Türk
Yunan dostluğunun bariz vasfı onun 
dinamikliğinde mündemiçtir. Münasc -
batırruzm iriştiği seviyeye rağmen gün 
geçmiyor ki, bu feyizli iki memleketin 
yüksek menfaatleri ncfine olarak de
vamlı gösterdiği delillerle mezkur mU
nascbatın daha büyük bir resanetine 
.doğru müessir olmuın. 

Yunaniatan ile Türkiye araaındaki 

bu samimi itimada müstenit ve kardet· 
çe tqrikimeaai siyaaetinin hararetli ta
raftanynn ve bu huausta her ıeyde ol
duğu ribi uzaiı rörmeıini ve mütkülit 
içerisinde batarmaamı hilen büyük Şe
fimin çizdiği yolda yürüyorum. 

Türk • Yunan dostluğu bu tahak
kuklardan biridir ve biribirine kar
de1çe birlc~en iki millet, yüksek anla
yııları ve bilhassa menfaatlerinin teva
!üku ve yekdificrine olan tabii tema
yülleri sayesinde kurulabilen mükem
mel eserden dolayı iftihar edebilirler. 

Baıvekil Metakaaaı çok nadir görü
len vüsatte bir devlet Mlarru buldum. 
Majeste kralm kendiainc dost memle
kette itıaI ettiği yüksek mevkii tev

di etmiı olmasını pek'!'iliel anliyoı:u111. 
Yunan milletinin de !kendisine hudut

suz bir itimat beılemeıini de keza anlı
yorum. Dost ve müttefik Yunanistan, 
mufahham hUkQmdannm dirayetli ve o 
büyük vatanperverin mahir idaresi al
tında dAha büyük bir refah ve günden 
cUne artan bir kuvvet yolunda inkitaf 
edd.:efine emin olabilir. Bqvekil Me
takaaaın tıpkı benim gibi Türk - Yu
nan dostlufu davasına sıkı atlaya bafh 
olduğunu bilirim. Vf: i;ugünkü noktai 
nuar teatilerinden ıonra bir kere daha 
bundan memnuniyet duydum.,. 
Yunan gazetecileri şerefine 

ziyafet 
Ankara. 19 (Telefonla) - Akf&Dl mat
buat müdüriyeti umwniyesi misafir Yu 
nan ıazetecileri tereflne Anadolu klü
bünde bir ziyafet vermiıtir. 

Ziyafette meb'uı, gazeteciler, A tina 
ve Anadolu ajanstan direktörleri, mat
buat ıenel direktörlüğü erklnı, gazete -
c:iler ha%Jr bulunuyordu. 

Ziyafette matb~t batmü§aviri Bur -
han Belgenfo dostluk hissiyatı ta§ıyan 
nutkuna m:aan. ıazetecilerden Mata -
matso cevap vermiıtir. 

ono akpm şehrimizdeki ziyafet 
Vali Muhiddin Ustündağ, Yunan do

nanması kuman&nı Amiral Ekonomu 
ile Averof kumandan ve zabitanı ,ereH
ne ~liln alqam Perapalasta SO kiJilik bir 
ziyafet vermittir. 

" Yaıaım Kemalimiz,, 
tzmit, 18 (A.A.) uGec.:kmiıtir . .,: -
Yuanistan Baıvelcili General Mctak

saı ve maiy:tindeki zevatı Ankaraya gö 
tümsekte olan haauıi tren saat 22 de 
ıehrimi.ze gelmiı ve istasyonda yüzlerce 
halk tarafından tezahüratla karşılanmı§ 
tır. 

Tren halkın alkışları arllında dur -
duktan sonra General Mctaksa.s, Atina 

set:riınU Ruten Eırefle beraber va&:on
dan inerek istasyonda bulunan vali ve 
komuntanlannuzla ve orada bulc.nan 
halkla görüımUıterdir. 

Bu sırada halk namına Orman mü -
heriiisi tbrahim Kutlu, 'kendilerinin 
memleketimir: .z:yaretlerinden halkımı 

mızın duyduğu sevinci arzetmi_ş ve ba§ 
vekil de bu sam~mt tezahürattan çok 
mütehassit olduğunu aöyliyerek teıck -
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Dost Başvekil 

Atatüırk 
ya n t 6"1) ©! çı 

1 Ankara 20 (Telefonla) - Dost 
: ve müttefik Yunanistanın muhte

rem Başvekili general Metaksas 
alq~am saat 17 de Çankayada Cum- $ 
hurreisimiz Atatürk tarafından ka- i 
bul edildi. Tevfik Rüştü Arasın da ! 
hazır bu1undu~'11 mülakat iki saat j 
devam etti. 1 

* • • 
Müüıkatı müteakip general Me

taksas Türk ve Yunnn matbuat mü
messillerine ihtis:ısatını şu cümle
lerle ifade etti : 

"Dost ve müttefik Türk milleti
nin Büyük Şefi tarafından kabul 
edilmiş olmak ve kendilerine gerek 
şahsım ve gerekse Elen milletinin 
Türk milletine karşı duyduğu sevgi 
ve sıcak dostluk hislerini ifade et-

1 mek fırsatını bulduğumdan cidden ! 
derin bir bahtiyarlık içindeyim.,. İ 

.............................................. ·-··-··--- 1 

Dış • 
sıyasa .................... 

Metaksas ve CelAl 
Bayar 
(B~ tarafı f incide) 

Tilrkiyede, evveli Kemalizmin yük

sek "initiateur - ideologue,, i olan bir 
mukaddes şef vardır, onun hemen ya

nı başına milli protokolun yerleştirdi
ği manevi şahsiyet Türk milletidir. 
Türk devle!inin bütün diğer şahsiye~ 
lcri bu Türk milletinden sonra gelir. 

Atatürkiın yetiştirdiği, kadrolaştır

d!ğı bu Türk milleti için, Atatilrkün 
yüksek işareUerid anlamak artık giiç 

elde edilen bir şuur olmaktan çıkmış 

bir insiyak hıılini almıştır. 
Atatürk, Elen dostluğunun mübeş

§iridir. Türk milleti ise bu dostluğun, 
fikrt ve siyasi ~k ıbünyesinde art.ık 
yeri, vazüesi, faydası ve manası mü
cerrep bir hucreyc olduğu lmnaatinde-

dir. İktidar mevkindeki herhangi bir 
deği§iklikten bu buceyrenin muztarip 
olmuına imkln yoktur. 

Muhterem Cel!l Bayarm. nutku ,.e 
dost millet efkfmumumiyesini temsil 
eden dostlarımız Yunan gazetecilerine 
verdiği beyanatı hem bu bUyük mil
bcşşlrin irşadına, hem de Türk mille
tinin umumi arzu ve temayülüne uy
gundur. 

Dost devlet Başvekili general Me
taksasın Ankara ziyareti Türk siyasa
sının bu ()n gi'::.el ihakikatini ne giizel 
tebarüz ettirmektedir. 

ŞEKJP GUNDUZ 

Alpulluda 
Bir amelenin ayağı 

Tren altında ezlldl 
Bu sabaha karşı Alpulluda bir tren 

kazası olmuş ve bir amelenin ıbacağı 
tren altında ezilmiştir. 

Uzun köprünün Kaclıköyünden Mus 
taf a oğlu Mehmet adında olan yaralı 
bu sab3h trenle 6(?hrimize getirilmiştir. 

Amele Mehmet istasyon eczahane
sinde tedavi edilirken kendisile görü
§ell muharririmize eunlan söylemiş
tir: 

- Ben ist:ısyonda amelelik ediyor
dum. Yeni gelen trenin altında kalan 
kazmamı almak için elimi uzattım. 

Bu sırada trenin ani hareketi üzerine 
geri çekilmek istedim. Fakat ayağımı 
çekmeğe muvaffak olamadım. Sol aya 
ğımı vagonun tekerleği kaparak yere 
serildim. İmdadıma gelen doktor mua 
yene ''e tedavi etti. 

Mehmet, imdadı sıhhi ile hastahan~ 
ye scvkcdilmiştir. 

kür eylem~§ ve yaşasın hepimizrn olan 
Kemalimiz sözleriyle mukabele ederek 
ve halkın sürekli alkışları arasında va
gonlanna binerek lzmittrn ayrılmışlar-
&~ 1 

" Averof ,, u isteyenler 
gezebilirler 

Yun:ın konsolosane1>indcn verilen 
malumata göre, Yunan Başvckilini 

getiren Avcrof zırhlısı yarm ve öbür 
giln sabah sekizden akşaın beşe kadar 
isteyenler tarafından gczilclilecektir. 



Çin - Japon harbi ispanya ve ispanya işleri 

lngiltere buna rlasıl Z9h~rli 
müsaade edebiliyor ? mermiler .. 

Hollanda kruvazöril Japon 
Eter Almanlar bu Gslerl atzll bir mDsaade bahkçıtar-ma ateş açmq 

ile yapmış bulunuyorlarsa Fransız Şanghay. 19 <A.A.) - sabahleyin 
' Japon tayyareleri, Hankeiuyu bombar-

mtl&temlekelerlnlD tehlikeye dıman ~erek 30 kadar Çin tayyarewru 

glrdltl sllyleneblllr tahrip etmiflerdir. 
Diğer taraftan Japon tayyarelerinin 

Tlli ademi müdahale komitesinin 
ne bot ve manasız bir tqekkül oldufu 
bir daha anla§ddı. 

Betbaht ispanya bekliyedurıun, 
(&Pılan konuımalardan yeni hiç bir netice 
çıkmadı. Burada toplanan devletlerin 
be.r biri me;hul ve esrarengiz bir pli.o
la hareket etmekte ve mütemadiyen 
saman kazanmaia çalıtmaktadırlar. 
Londradan gelen haberlere göre ortaya 
atılmıt olan3 noktai nazarı telif etme-

ie imkln bulunamamaktadır. Bunlar
Qaıı biri Fransa ile İngilterinin, diieri 
ltalyanın ve üçüncüıü de Ruayanm 
noktai nazarıdır. 

İtalyan noktai nazarına Alman ve 
Portekiz hük<lmetleri müzaheret ediyor. 
Jl'ransıa - İngiliz noktai na.sarma Çe
koalovakya, Belçika ve İsveç bükOmet
Jeri müzaheret ediyor. 

. Fransanm müttefiki bulunan Rusya 
he tek batma kalıyor ve Fransız tek
liflerine tiddetle hiJ.:um ediyor. 

Bu bir hayli dikkate değer bir cihet
tir. Sovyet Rusya bu komitede hem 
Fransa De hem de iJdnd bir milttefild 
olan ÇekoslOftkya ne kup kupyacbr. 

Rus murahhasmm Fransız nokta! 
na.ıarmı nanl tenkit ettiifne bir ba-
km: 

Maiskinin beyanab 
Londra, 20 (A.A.) - DUn tül ade

mi mDdahale komitesinde bir nutuk say 
liyen Sovyet murahhası, sefir Maiaky, 
Fransız tekliflerinin fimdiye kadar de
vam eden sizli müdahale siyasetini tim 
diden 110nra da idame ettirecek mahiyet
te olduklannı beyan etmlftir. 

Sefir, bu tekliflerin milzakerelerin 
ilinihaye devam etmesi için bit fır

at teıkil ettilinl bildirmft ve bükQme
tinin böyle bir alyasette en kilçük me
aullyeti bile kabul edemiyecelini illve 
etmiftiı'. 

Maisky, ispanyada harp eden biltiln 
ecnebi ganllllülerinin biran evvel geri 
çekilmesini ~e ondan ıonra muharip 
bakb meselesinin tetkikini kabul etti
fini teyit etmiftir. 

Sefir her nevi harp mabemesinln la 
panyaya ganderilmesinin menedilmeaini 
ve sahillerin ciddt bir kontrole tlbl 
tutulmasını teklif etmiftlr. 

••• 
İngilizlerin nalll bir tabanmll ve ne 

garip bir taktikle hareket ettiklednl 
anlamak mllmkiln olamıyor. Zira ıelen 
teJıraflar araunda İnctJtereyl tehdit e
~en mUhlm bir haber 'ftrcbr. Almanlar 
ve İtalyanlar prbl Akdenizde yeniden 
C!enizalb ilsim yapmqlardır. BDhaaa 

''manJann Alborantadumı tahkim etmit 
~Imatanna tngiltereniıt nasıl c8s yum
duiu anlatıla muaıııma delildir. Bu 
ada ispanyanın tam cenubunda Akde
nizin Alobrant denizi adı ftrilen kısmı
nın ortasındadır. Bu adaya iyf.:e yerle
ıen bir devlet Cebelüttank'ı sıfıra indi-
rir. 

Ocuvre guetesi bu mesele b•kkmda 
tu aatırlan yuıyor: 

"Baleareı adalariyle İspanya sahil
leri uumda Jı:lin kil;Wc Columbrette 
adalamun timdi ttaıyanlar tarafından 
İfpl edildifi hOkQmetçe CSfrcnilmiftir. 
Bu adalarda tfmdiye 'kadar bir fener 
ve .birkaç bekçi bulunmakta idi. Hat.. 
buki İtalyanlar timdi orada tahtetbahir
ler için bir üı vıe bir benzin ve erzak 
iıtasyonu tesis etmif)erdir. 

Almanlara gelince, onlar da Mala
ga ile Afrika sahili arannda bulunan 
Atborant ac!alanna yedqmlıJerdir. 

Almanlar da bu lrilçGlr adalarda bir 
tahtelbahir il11il ve bir erzak ve benzin 
deposu teail etmlflerdv. 

Ud tarafın reamt teblili 
Valencla, 19 (A.A.) - Resmi teb

Jif: 
Şark cepheLııcle SWer:>n'un pek ya

kınlannda muharebeler devam etmekte 
dir~ 686 r4Jamlı tepede bf.rsok mevzileri 

itcal etik. Puebla de Alberton mmtaka 
unda C582 ve C584 rllamh tepelerin zaptı 
için muharebeler cereyan etmiftir. Bu 
tepeler, nihayet elimizde kalmııtır. 

Şimal cephesi: Ast kuvvetler, 800 
rlkımlı tepeyi ve Puebla da Columbiayı 
iıgal etmitlerdir. 

Cenup cephesi: Birçok mmtakalar
da ıi.detli muharebeler olmuıtur. 

Salamar1.;a, 19 (A.A.) - Resmi 
teblii: 

Birçok kasabalan iual etmiı oldu
f umuz Aıturies cephesinde ileri hareke
timiz, durmaksızın devam etmektedir. 

Araeonda dOtman Silletona doğru 
tauru.zlannı tecrübe etmipe de ağır za
yiat verdirilmek ıuretiyle tardedilmit
tir. 
Bir Fransız gemlılnl aramışlar 

Puis, 19 (A.A.) -Bahriye Nesare
ti, netretmit oldulu bir tebliide Beni
saf tan Bayonnea maden nakletmekte 
olan bir FranSIS gemisinin 17 birlnci
tefrinde Gijonun fimalinde Franciıtle
rin bir kruvuarn tarafından anıttml
mıı oldupnu bildirmektedir. 

Fransız tarpido muhrfblerinin mUda 
haleıi Uzerine gemi bırablmıt ve Ba
yonnea dofru yoluna devam etml1tir. 

Almanyada 
seferberlik 
hazırllkları 

On yedi yaşında 
gençler askere 

alınıyor 
Bucillı gelen Franauca "Paris - So

ir,, guetesi yuıyor: 

"Alman harbiye nezaretinin aon ta
mimi, Almanyada harp hazırlığının ne 
kadar ilerlediiini CÖltennektedir. 

Bu tamimde. .. Aıirert hizmeti bir 
teref hbmetl tellkki e d e n 
ıenç almanlann mU:nkUn oldufu kadar 
llntle bu huıuetaki arzu~nnı bildir
meleri,, .c;yleniyor. 

Gelecek sene on yl'!di yaılannı ik
mal edecek olan cençler ceçen ay aıke
re da.et edilmitlerdlr. Huırbk imala 
rmdak1 himıtlerini ikmal ederek, ihti· 
yat subay mektebine ıirmeleri t.:ap e
den gençler de, tetrinisaninin birinde 

byıtlanm yapbrmala mecbur tutul· 
IDUflar.dır. Diler bDtUn smıflar için ka
yıt tarihi de 5 klnunusanl 1938 oıatak 
tesbit edilmittir. Baylelflrte on yedi yat" 
la yirmi yq arumda bulunan, Atman .. 
lann eberisi, timdiden, piyade, stı.ari, 
topçu, tayyare ve bahriye sınıflanna 
kaydedilmiılerdir. 

Reldıt tamim, allkadarlara, "intihap 
ettikleri ıuuflarda, bot yer vatsa.. ka
bul edileceklerini de uklamata lilzum 
giSrmemektedir. Alman harbiye nez .. 
rednlıa bu ueuıu sayesinde. 1918, 1919, 

1920, ı 92 ı, sınıflan, ıimdiden, kabili
yetlerine ,are, yerleıtirDmiflerdir. Böy 
lelikle, basit bir emirle bütün bu sınıf. 
lar derhal lutalapna Utjhak edebilecek-

lerdir. 
En bitaraf imanlar bile. buna bir ae-

ferberlik banrbjından bap• bir mana 
\·eremes.,, 

Feci .bir tayyare 
kazası 

19 kişi ö'dü 
Nev7Ql'k ıo - "UDited A1r Un.-,. hattı 

tıaertnde çok feci bir tayyare kazuı olınUf 
ve 18 yolcuyla S pilot ve maklnlat, ölmtıf. 
tur. 

TaJ1aN• IOOO IMtN y1Ue1rllkte, karta. 
OrttllQ dallJk lılr mmtahJ& dülmuttür. 
Ku.aıım Mbebleri bakkmd&, benlls hiç blr 

m&Mnnat yoktıı:. Tayyare Şeykle SelUek Si.. 
t1 arumdakt tablt yolun 30 kilometre dıfnıda 

bulunmuıtw'· 

Nankin tayyare meydanınında 15 kadar 
Çin tayayresine de bomba isabet tttir • 
miı oldukları söylenmektedir. 

Central Newa, Çin ajansı, Nankin U.
zerinde yapılmak istenilen yeni lir ce
velin teıebbüsUnUn Çin tayyareleri ta -
rafından akim bırakılmıt olduğunu bü 
dirmekteldir. 
Öile vakti, Japon tayyareleri Chap~ 

bombardıman etmiflerdir. Bu tayyare
lerden basılan beynelmilel mıntaka U

zerinden uçmuıtur. 
Japon tayyareleri evvelki gece Nan 

kin üzerine Uç akm yapmışlardır. nlk 
akm. esna,sında tayyarelerden atılan 

bombalar Kuanguan meydanına dtlf
mu, i8e de hiçbir huar yapm&Dµftır. 
Diğer iki akm hakkında henüz m~ · 

lbıat almamamıfbı'. 
Zehirli mermiler 

Japon askeri makamlan tarafından 
llelredilen bir tebliğde pazar akşamı 
Çin topçu kuvvetlerinin Liutşiahangm 
takriben 3 kilometre cenubunda ve 
Şancha~ ııimall garbiainde kiin Li
uçlat.ae ve Çiaotingtse mmtakalannd& 
bulunan Japon kıtaları üzerine zehirli 
mermuerıe· atet etmiş olduklan bildi
rilmlttir. 

Japonya - Hollanda 
Tokyo 19 (A.A.) - Domei ajaıılı

nm zamıettiğne göre La Ha -
yedeki Japon elçili lkl aJpon 
balıkçı gemisinin Flores ismin -
deki Holand& harp gemisine mensup 
bir tayyarenin mltn.lyöz ateşine ma
ruz kaldıklarını bildirerek Holanda 
hilkfunetinin nazarı dikkatini celbet
mlttlr. Sumatra açıklarmda Dedap ve 
PcJmıealP adalan arasmda 30 eyl(llde 
~eden bu hadise neticesinde Ja
pon balıkçılarmdan iki taneli ölmUe 
ve iki taneei de yaralanmıştır. 

Yeni bir devlet kuruluyor 
Pekin, 20 (A.A.) - Yan resmi bir 

Japon teblifine göre ıimaıt Çin rJe ha
rici Moıoliatan arasında T:ımpon vazi
fesi görmek üzere bir dahili MoıoU. -
tan devleti kurulmuı derıiı edilmekte
dir. 

Tebliğde kaydedilöifine gört, Ja • 
ponlann Suiyandaki askeri muvaffafkl
yetleri berine bu havalideki lirçok 
Mogol reisleri Mogol ırlonm Çin tahu-
1rilmllnden kurtulması için Japonlarla 
beraber çalıtmağı teklif etmiflerdir. 

Bu Mogol reisleri komilnizmin da -
hilt Mogolistanda cenuba doğru ilerle
mesine mlni olmaktadırlar. 

Chalıar havalis'ndeld Mogollann . re
isleri Prens Tehwang'ın yeni devletin 
reiılitlni deruhte eojeceği evvelce söy
lenmif idi. 

Prenı , ş:mdi karargihıru Japonlann 
geçende iıral etmif olduklan Suiyan'ın 
şiıha}inde kim Pairinı Miaoda kur· 
Dl\lttur. 

Nankine hftcum 
Nukin, 20 (A.A,) - Ötleden 80Dra Nan. 

kiD Uzerine lk1 &km yapan Japon t&J')'U"elert 
tene.ne De tayyare meydaDDU bombardıman 
ebnlılerdlr. Pukov aevkulceyt noktalan da. 
lıomberdtmana maruz ıtaJml§br. 

10000 Çinli 61mftt 
Şanghay, 20 (A,A,> - Çangm ıımaıı sar. 

bi.aads l!ucQn flddeUi bir muharebe cere::yan 
etnatttedlr. Çape1 ne Kangvanm aJdbeUerl 
bu muharebenln neUceaine hatlıdır. 

BUyUk mlkyuta takviye edllmlf ol&Q. Çlıa 
kıtaıarı aponlarm ileri çıkan bir haUaruu ~ç 
larattan muhuara etmeğe muvaffak o~\11-
lardır. ÇinUler Japon Deri bareketfntn dur. 
~u ve JapoalaJ'm pek atu' a.ytat 
YercUklertııl beyaa etmektedirler. 

Japonlar, muhuematm batWJırlcmdaDbe.. 
rt Şangbay cephealnde Çlnlllerden 10.000 
idflnln öldUfOnU ve 100.000 ki~ de yan. 
~ iddia etmektedirler. 

Çin tayyarslnln kabramanbğı 
IJanıbay, 20 {A,A,> - İtimada ıayan bir 

membadan blldirildltln• söre 14 blrtnclteı
rln ıeceal blr çın tayyaresi Şanghay cep. 
~e bli' akm yapbktan sonra hava me}'d&. 
nma dGnen dOrt Japon bombardıman taJ)'L 

Flaketzede gemici 
Kata.denizde gUnlerdenberi devam 

eden ve bir ilet halini alımı bulunan 
fırtµıa, yeniden bur .kurbllnlan daha 
Kiracleniziıı sinesine ıömdilkten sonra 
biru sükQnet bulmuıtur. 

Dün ve bugiln devlet, elindeki blltUn 
vasıtalarla Karadenizde mUılriil vazi
yette olanlara yardıma koımuı ve yapı
lan teıebbUsler bugün 8fleden evvel 
muvaffakiyetle neticelenoıiftir. 

Yeni kurbanlar 
Dilil gelen malOmata nazaran Kara

deniıde Kandıradan odun yüklü olarak 
yola çıkan HUdaverdi motörii Kefken 
adası önlerinde fırtınaya tutularak par
çalanımtbr. İçinde bulunan 7 tayfadan 
5 i boğulmuı ikiıi kurtartlmrıtır. 

Midyedeki felike~edeler 
BUtUn memleket efkt.n umumlye9lnl aJL 

kadar eden Midye cıvarmda Sertez körle. 
zinde kısmen ufacık bir kum adaama UUca 
edebilen kısmen de kayıklar da bulunan 
fırtına felAketzedeaf 25 vatandqm bayat. 
lan IU anda kurtanlmt1 bulwımaktadır. 

Bu vatandqlar bet pdenbert çok feci va. 
zlyeUer seçirdlkten her an ölQmle pençele1-
Ukten 80nr& devletin aldıtı tedbirler ayaln 
de bu sabah Hora tabllalye gemı.tne aım. 

JDJfl&fdır. 

Tayyarelerle yani ım 
OJleden evvel h&dlae m•JıaJ11ne giderek 

telAketzedelere eru.k n sf,..Ck atmq olaa 
t&yyaremls Terdtgl ft~ b&Ta,. 11l11balet. 
tinden dolayı bir kımm el9km diDIM dQf. 
ıoıonn bOdlrm1fUr. Bunun u.rtne ı.taabul 
vqt.yeU .. blı' l~de mupmb& tortıaıar an.L 
mıı bulamayınca- mupmb&Jar alarak. torbL 
lar dikUrmlf, içine kqnulan erzalmı mJamna 
muı: bu suretle temin edllndf, batmamumı 
temin etmek için de bu tdrbalarm etrafına 
mantar ldmlUer uılJiuftlr. Bu .IW'etle lldDcİ 
tayyara de öğleden 80DJ'& banket. etm!f, 
döndUtu zaman ytyeoett ve battaıılyelerl 
bUyllk bir muvaffaJdyeUe attıtmı. gemlclle. 
rtn bayatı lçln hiçbir tehlike mevzuubahl ol 
madıtmt blldlrmlftlr. 

Tahliılye gemlıloJn karşılafblt 
mftekftlAt 

Bqvekllettfn verilen emir tıaerlDe bUttlD 
tahlJ.llye vell&lUle blrllkte Serta Urteslae 
hareket eden Hora tahlJ.llyeat Kllyoım pçUk 
ten ııcmra lfmaJl prklden gelen bUyllk n 
kaim dalsaıarıa k&r1ıl8fDU1, dalgalar için. 
de kalarak yoluna devam edememlf, KDyon 
dönmeğe mecbur kalıqtır. 

Sabaha karıı aat 3 de trrtma biraz ha. 
fltledlllndeD Bor& tekrar Bolasdalı çıkma. 
ta tepbbü9 etm.lf ve bir h&Jll mt1fkQ1AttaD 
ııonra makaadma erlpılfUr. Burıuıı tıaertne 
Kldye yoluau tutan Haradan saat 10 da ilk 
telaiz aımm11br. Bunda kazazedelerin kıl. 
men aıtmdıfl ve kayıkların da etrafmda 
dolqtıtı kum &dul 6nUnde clemlrlendllt ve 
kazaudelerln kurtanlmaama bqlandJl't bU. 
diriliyordu. 

Bunun Uzerlne tabllaiye umum mUdUrlUl11 
gemiye kazazedeler kurtanldıktan IODr& 

hava mlla&ltae kayıkların da çekllmeslnl tel 
ılsle bUdlrmlftlr. Burada buluun altı p.. 

Camileri tamir 
(BtJ§ tarafı l Cnc.ide) 

dlr. TUrk mlmarlalJlfD en parlak nunnmeıe. 
rtnden blrin.l tqkll eden bu cami Balba 
bariıl bapııd&Dberl kapalı ~ 
CUDi b1qUk bal'ekette '*ap olduktan JODrf, 

t&ıQ1r edil~. fakat Balkan harbinde arpa 
ambarı yapıldıktan ııonra o halde k&Jmqtı. 

Z&l Kahmut pqanm kubbe 1nı!JUll)an 

::yen11enmll, pencereleri, yeniden ta1nl•11 ve 
ınnlarmm J&pdm•ID!a bafl•nmqtır. 

Filistin karışıyor 
(Baş taraf! 1 lnçide) 

telerl Lidda tayyare meydanının yan
ması üzerine Fi\=ıtinde tngilizler tara 
fından yapılan tazyik tedb!rlerinden 
bahis ve bu hareketi tkldetle tenkit et
mektedıi. 

Meuagero gazetesi diyor ki: 
''Mandater tngr1iz hilkQmetinin FW.

tinCJe Araplara kartı yaptıli gayri in -
sanı muameleİe:-, ıurası, buraaı için yü1r 
'le-k ahfik felsefe~eri yürüten İngilizleri 
dU1Undllrecektir. Pakat bu tedhif ha • 
reketleriıY yapan lngiliz hüld)meti oldu 
ğundan tabii olarak bu insaniyet ahll· 
kı namı~ Aleme dene veren kimseler 

' hiç ıea çıkanDJY•caldardır .• , 

Atılan kurşunlarla 
Petrol borusu delindi 

Hayfa, 20 (A,A.,) -,N~ civarında bak 
petrol boruft d1ln aJqam &titan llWIJarla 
deHnmifUr. 

tealn1 takip etu\1p.lr, 

Japqıa tayyarelerl aeter lenerıertn1 yaktık 
tan 80llra yekdllerlnl mtıteaklJ>en yere koa. 
nıQflarda. 

Çin 1-~ de kolım.ıa laa&ırlamJw. 
mu, ıuır tenertertnı yaptıktan IOIU'& Ud bU.. 
yUJı bomba atmı, ve yedl Japoııı tanarulD1 
tahrip etlikten 110nra karanldtl&D lat1fade e. 
detek 1racmı1tır. 

m1dım biri~. 
Bundan btru mara seıen 

rettebatm Jııamllen lnlrtarddlll 
tır. 

Dlfw tan.ttaD :lrarad&D rldd 
mtıfreMml JwQonu da aap~ 
kurtan1ımf ve körfez ahlllDe 

Horanm et!eden llOnra _..._.. ... 

beklenmektedir. Yallm blr ~ 
delerin seJmek S.temed!ll ve 
.aylenmektedlr. 

Fırtına ytlzQJlden Slnopta 
Abu, Zon&'uldakta bulUDUI 
lan yola çıkmlf bulunmak~ 
bug1ln llmannnma ıeımelll 111 

Birkaç sUndenberl )'Olda bU1 
vapuru da nUıayet gUç hal ile 
mlıUr. Bu mOnuebeUe d11n de 
tnnı yolcularını bekllyen yilSlere' 
dotmu,tu. 

.fl'ırtmanm kıamen baftflemll 
,._,.ııdllP.1• 
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0rkuda.n ra karşı yoldaki kadınlann 
korkudan çıkardıkları çığlıklar çığhk
tıe karııııyçıkar .:ıklan çığlıklar birbiri

,, or ve h 
g Bir dakika . alk kaçışıyodu. 
;kakları ara ıçinde Konsuneri ve For 

0spinYak sındaki mesafe boşaldı, 
1arak isted1_11 adamları meydanı boş bu 
"arr ıkıer· Ib· ak old 

1 
1 g ı manevraya mu _ 

Çok basitti u ar. Bu manevra zaten 
::'

1 iki ah~~U: ikiye ayrıldı. Bir kıs 
d~r:rıış Olduklrn Uzerine silihlarım kal. 

ıger k'Stıl an halde hücum ederken 
}'oıun .. b ı da Onla- . k . ' . y

0 
o Ur ta .... • çevırme ıçın 

}'a rıa?'Qı. Bu taf rna geçmekle uğra~ı
n. I>.•ldıysa da tnanevra muva.ff akıyetle 
ı:tıceYi ve-.. P.~pinyakm beklediği 

Va1._. -.4edı CünkU 
deı h erı saki · .. o, Pardayan. 
a,d :ı.~l"Slt 

1 
n gormekle her ~Y _ 

l':ın:n.ı:nıştı. C: ~~~!a.nnı zannetmiş ve 
letııt rafrne11 h:U~U§ eki kayıtsızlıkla. 
ta leydi na r lklsinin de kulaktan 

r atın . Spinyak b . 
tıa~kl aı onu k ırkaç adnn a. 
1\\~ llrın.ı ka eŞf etmişler ve ne ya.. 
h~ sHlh1arın l'arlaştınn.ışlardı. He -
?'ad r blr va .. ı a sanldılar ve hilcuma 

il.~ <.!Yet tak 
l-"<ı.pı:n 1 ki, :ulum k ınmışlardı. Bu sı. 
lıu l'll 1Ya başt ta olanlar manevra 
l'aıııa ane"ranın arnış bulunuyordu. 
ld:uıt.. Vaıver ne olacağım Parda . 
l "\'e.._ cerh llrtiı. l{ "'et etrn al anlamışlardı. 
lılsPe•- · a'-'gacı1a~en teslim olınıya<'ak 
~e•• ~1ılik arasında bil "k b' . '4n lilt Oltnas yu ır 
'3Urı<ııt .. laaı-z.~ illa rağmen galibi _ 
eullla ovaıl'e ile ede~de olduğunu dü. 
1arı "igbeçu·er 1 .. delıkanlı, der1'ial hU. 
ea ':> i b· · ~ılıçı 
de giclerı1 ır sı<'ra:vı trını yakaladık. 

lle lco erırı Uı..,ri § a evlerin boyun _ 
lacıııar llar·rıı k' ne sıçradılar. Şid _ 
l1ıı.. ' lter k aldır ,.. . . - hı".... •hç d .,, ındırmeye baş 
IJı b· .... \:k o aı-b-.a· b' .. ıle lt nu p ~ ı ır kafa uze_ 

ıı.~·bctnie~<;aladı. İki dost bir 
en İekrar bir sıçra. 

yışta yolun ortasına fırladılar. Ros • 
pinyakın adamları sekiz kişilik bir 
cephe te.'.jkil etmişlerdi. En silratli o. 
lan lan önde olduğu halde hilcum edi. 
yorlardı. Pardayan ve Valver teker 
teker hUcum yapmak hatasını işliyen. 
lerin üzerine saldırdılar. Kılıçlar tek
rar şiddetle savruldu. !ki herif yan ö. 
lü olarak yere yuvarlandılar. Bunlar 

Lövinyak ile Eno idi. . ... . . .. 
Kahramanlar derhal dıger ıkı duş -

mana saldırdılar ini bir boğuşma 01 • 
du, neticede Ros~inyakın bu iki adamı 
da omuzlarından yaralanmış oldukla. 
n halde yere düştüler. Henüz asıl kav .. 
ga başlamamış olduğu halde, Rospin • 
yak adamlarının yarısından f azİasıRı 
kaybetmişti. Buna mu.kabil, ne ~ö -
valyenin ne de Valveri~ ~içbir. yerlne 
bir ~ey olmamıştı. Bu ıkı harıkulade 
insan, yirnüşer kollu devler gibi ~~ • 
cad~le diyorlardı. Her tarafa yetışı -
yor,ar. ne tarafa atılsalar karşıların. 
dakini mahvediyorlardı. Evvela Ro! • 
pinyak lehine göruken ,·a.ziyet, ~imdi 
onun ateyhine dönmilşe benziyordu. 
Baron bu vaziyet karşısında adamla. 
nnın da.Yınık hücum edecek olurlan:a 
birer bi;er öleceklerini anladı, dildilk 
çalarak hepsinı toplamıya çalıştı. 
Ge" olmakla beraber bu manevradan 
istifade edilmesi ihtimali vardı. Par. 
dayanla Valver her taraflarından t::a

nlmı!}lardı. Buna karşı yapılacak olan 
şeyi derhal yaptılar. Biribirlerine ar. 
kalarrnı yererek kılıçlarını ·süratıe 
döndilrmeve ve böylelikle kendi vü -
cutlannı ~iper etmekle beraber fır -
sat buldulq;a hilcum da ettiler. Müca -
delrınin ikinci kısmı başlamış bulunu -
yordu, o zaman adet olduğu gibi h~ -
cum edenler bağrışara~ biribirlcrıne 
kuvvet veriyorlardı ki, bu da ortalığı 
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gü.lüınsemesi ile meseleyi anlamış ol. 
duğunu gösteriyordu. 

l{imbilir, belki de muhafız alayı ku 
mandaıımro bu mesele hakkında söy. 
lemek istedikleri çok fazlaydı. 

• LIV 
HADİSELER DEVAM EDERKEN 

Askerlerin sonuncusu da geçtikten 
sonra Konçini hırsından ağzına gele. 
ni söyliyen muavinlerini yanına ça. • 
ğırdı. Rospinyak, Lövinyak, Eno, Rok 
tay ve Longval efendilerinin yanına 
koştular. O sırada. mareşal Dankr'ın 
yanında Stokko da bulunmaktaydı. 
Kon çini sert bir tavırla dedi ki: 

_ Efendiler, bu iki adamdan beni 
kurtaracak olana yiiz elli bin frank 

vereceğim. Ne suretle olursa olsun, 
onları yok edebilirsiniz, işittiniz mi? 
Yü~ elli bin frank dedim. Bunun el. 

li bin frangı genci. yiiz bin frangı da 
ihtiyarı içindir, anladınız mı? Haydi 
'gidiniz. 

Konçini, adamlarının da Pardayan. 
la Valvere kar§I fevkalade bir düş _ 
manhk hissi beslediklerini biliyordu. 
Fakat haklı olarak düşilnilyordu ki, 
para vaadi onları daha ziyade çalış. 
mıya. sevkedecekti. Filhakika her bi. 
risi yanma ikişer, Uçcr kişi alarak dS.: 
ğıldılar. Bunlara. iştirak edenler ara.. 
sırda Bajurj, Monzoval, dö Şalabr ve 
dö Poutray vardı. 

Bunlar, ayrı ayrı olarak, uzakİişan 
müfre?.Cnin peşine takıldılar. 

Stokkoya gelince, o bu adamlarla 
çalışamazdı, çUnkü asilzade değildi. 

Diğerlerini beklemeden, onlarla mcş 
~u1 olmadan bir işaretle çetesini sav. 
dı ve gözleri Konçininin vaadettiği 

yüz elli bin frangın ümidi ile parladığı 
halde yapayalnız olarak yürümeye 

başladı. Muhafızlarla iki kahraman ta 
kip edildikleri halde, Sentonore so • 
kağına vardılar. Pardayan ve Valver 
Dille Dangolemin evinde oturmakta de 

vam ediyorlardı. Bu ev, onların her 
noktadan i.'lerine gelmekteydi. İki 
ayrı sokağa açılan iki kapı bu evin 
en göze çarpan iyiliği idi. Kendileri is. 
tedikleri ~an dışarı çıkabildikleri 

g ibi, Landri de öteberi almıya gidi • 
yordu. Grengay ise her giln muntaza... 
man Soriyentes konağının etrafını gö. 
zetlemekteydi. Pardayan yatımdaki 
muhafızları evin önüne götürmek is • 
ter.ıezdi. Paspartu oteline de gitmek· 
istemiyordu. Nereye gitmek istediğini 
soran Vitiriye Sentonore sokağında. ve 
Konsuneri sokağı köşesindeki Liyon. 
dor otelinin adresini verdi. Valverin 
Konsuneri sokağında oturduğu bina, 
lokantadan ayrı olmakla beraber Li. 
yondorun sahibine aitti. Bütün kafile 
otelin önünde durunca, otelci telô.şla 

kapıya koştu, onu garsonlarla hizmeL 
çi kıhlar da takip etmişlerdi. Sokakta 
bir siirü halk da ne oliıcağını anla • 
mak için toplanmıya başladılar. Bu 
sırada askerler toplandılar, ve va.zi • 
yet aldılar. Luvr sarayında yaptıklan 

gibi selam verdiler. Pardayanla Va1 -· 
ver atlarından indiler, lokantanın mer 
divenini çıkarak üstünde durdular. 
Vitiri aldığı emri sonuna kadar yap .. 
madan gitniiyeeeğindcn son bir defa 
onu selimladılar ve lokantanm salo • 
nuna girdiler. 

Lokantanın kapısı kapanınca mu _ 
hnf ız alayı kumandanı askerlerini ala.. 
rak geri döndii, VE; geldiği gibi yaYaş 
yava~ Luvr yolunu tuttu. 

Bugüne kadar otelci Valveri aıeıa.. 
de bir kiracı addederdi. BugilnkU gör. 

-· .!ıd 
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düklerinden sonra onun kıyafet değiş. · larak durdu. Yine :kenai kendine dil • 
~ bir prens olduğunu uıınetU ve §lliıilyor.du: 
derhal vaziyetini değiştirdi. Gülerek - Bur.adan hem lQkBlltanm kaplBL 
iki kahramana yalda~ ve "efendile - nr, hem de Konsuneri :sokağm.J görebL 
rim ne emir buyuruyorlar., diye onla- !iyonun. Ne taraf.ta.o çıksalar elimden 
ra himıet etmek istediğini gösterdiy. kurtulamıyaca:klar.10zer1er,lne atılmak 
8e de Va1verlc Pardayan orada dur _ budalalığını ~pmıyacağını. Böj'ie :bir 
ımadılar, salonu geçtiler:, arka kapJ.dan yanlışlık yapacak oıurııam belli bir<ia. 
Valvcrin evine giden blr yola. girdiler. kikada mahvedebilirler. JiaYJl'., bunu 
Tam bu sırada Valver sordu: yap:mıy.acağım. iben anlan taldb ede. 

- Ne yapacağız mösyö, evime mı cetızn, peşler.ini bırakmıyncağnn Te 
gideceğiz? saklandıkları yerj öğreneceğim. Bunu 

- Hayır, dük Dangolemtn evi be • öğıendi.kten sonra onları bir tuzağa 
ntm f çjn en emin bir yerdir. Şimdi dü~üreyim de görsünler. Sinyor Kon. 
iKonsuneri sokağından derhal oraya g1 'ininin yüz elli bin frangı belıim ola. 
deHm. c.a.ktır. Bu 'Pa.rayı alınca ltalyada bir 
Sokağa çıktıkları zaman Parda)'8.D dükahk satınalırım. ben de bir sinyor 

Va1verin ko1undan tutarak dedi ki: otarum. 
- Hnzxr buradayken benim Paspar. "Eğer Rospinynkm maksadı bu -01 _ 

.tu oteline kadar gjdelim de, :Eskar • saydı ayni suretle hareket ederdi. Fa .. 
kat baronun dü~üncesi başkaydı o, 

gastan bir haber "·ar mı, '}'Ok :mu an. para için değil, bırsmı )'etınıek için 
hyalllJ'l. Serseri bir hayli gecikti. Her hazırlanıyordu. Stokkonun gözlerini 
nekadar mahirse de kendirini yakalnL kama.,tıran para onun götUnde Yok _ 
mış olmasından korkuyorum. tu. Kendisini bile ölüme atardı, fakat 
Sağa d5ndüler, fakat Vitirl ile as. Va1ve:rden intikamını almak 6Rrt1y .. 

kc:rlerinin )"Olu kapa..ınl,Ş olmalarından 1 :bek c. 
lemiyc .mecbur kaldılar. Saray<la gördüğü müthiş halrnrcön 

Bulundtildarı yerin biraz gerisinde tef5irinden tıila kurtulaınn.nu§ olan 
Stokko bir kÖ§cye saltla.nmı§, iki nh- Rospiny.ak, soğukkanlılıkla d~nmek 
iba.ba ateşli gözlerle bakarak bekle .. ten Acizdi. Onun göztinde bir :tek şey 
mekteydi. Valverin evini biliyordu. vardt, bir mllddettenberi elde edeme .. 
Liyondon.ın önünde durduklarını gö .. diği bu iki adam şimdi kal'§ısmda bu .. 
rüncc ynpacaklan :maııcvra}'I anla .. Junmaktnyd•lar. BunJan bir daha ne. 
mış, içinden şöyle düşünmüştü: rede bulacağını bilemediğİnden bn :fır .. 

- Ne yapmak istediklerini e.nlooım. tt kaçırmamaya .karar vt!rdi. Avni 
İçeri gireoo ·Ier ve sonra ya yine gir. zamanda, bu iki adamızı on dört kişi 
dikleri bu kapıdan veyahut da öbilr ile çarpı aeak kade.r kuvvetli oldukta.. 
iapıôan çıkarak Konsunerl sokağın • rını dıı. hatırlamıştı. ~r bu on dört 
dan çıkacnklnrdır. Dur bir kere, gidip kişi bu iki ki!ive m~lfıb olursa neti .. 
öb!.ir sokağa bakalım. ce pek ayrptL Bu ilk rezaletin iki mis 

Beygirlerin anısından meharcUe sil. Il olacaktı. ~aamafih dÜ§manlık hi!. 
zilldü \'C kendisine nıilsalt bir yer bu. leri, nklınm ıhtarına galib geldi, ne 
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olursa olsun hücuma karar vt.rdi. 
Roçinyak bunları dileündükten 

tlODI'a Viliri Ue werlerin oekilmesi.. 
ni dört gözle bcldedl. Kafile L}"ondor 
un önüne gelince Kur sokağı hir.asmda 
durdu. Burası Pardayanla ValveriD 
bulunduğu yerin Jr:ar§ISfydı. Adamları. 
nı da etrafma. topladı. Konçiııiniıı 
başmuavini, kafilenin geri döneceğinl 
bildiği için :adamlarmın Kur aokağı. 
na. çekflmesini -emrettikten sonra oört 
munaf ızmı yanma alarak sokağın kö. 
eesinde durdu, kanlı gözlerini Sento. 
nore sokağına. dikti . .Bu suretle eö • 
valye ne aostunun otele girdiklerini 
gmdü. 

Eğer :aklı baemda olsaydı, ~kko 
gibi düşünürdü. Fa.kat yukarda da de. 
füğımiz gibi .. ço"k hiddeUi olduğundan 
a~-T dfiriist düsUncmiyordu. 

- Bu adamlar c;e'kilir çekilmez lo
hntaya baskm yapanz, her geyi ya • 
lu.r, yıkar, ate.~e "\<erir, t.aş ta§ üzerin. 

da ta.ş brra'kmayır.. Bu adamlan da ısağ 
olank drr,ıarı çıkarmayız, ıruılaşıldı mı 
efendiler? 

Dört muavin birden ceva:b verdilr.r; 
- A.nla§ıldr ..• 
Rospinya.k llkırdısma devam ede .. 

re~ dedi ki: 
- E!endiler. bina verllecek paralar 

sizin olsun, ya\nız bu mel'un Valveri 
bana bırakıwz. 

- Fakat o bizi kılıcının tensi ile to. 
kaUa.mıştı. 

Rospinya.k scıt bir seele dedi ki: 
- Ne diyorsunuz siz? Biraz evvel 

bana ne yapUğmı biliyor mu.sunuz? 
Kralın, kraliçenin Ye bütiln "Saray haL 
knıı:ı gözü önilndc bana bir teknıe ya. 
pıştırdı ld, sormay.m.. Bu hakaretin ya 
nmda sizin yediğiniz tokatm ne kry
meti kalır? 

Dört arka.daş biribirlerlne baktık " 
tan sonra alaycı hir taVll'la: 

- Öyleyse sizin olısun - dediler .. 
.Rospieya.k rengi solnıU§ olduğu ıısJ.. 

de: 
- Te_şekkür ederim clendiler .. dedi 

ve i_çinden homurdandı: 
- 1yi yaptılar, eğer elimden alDl"' 

ya kalkt~salardı, her şeyi göı.e ala~~ 
bm. Dört muavin ustnlanndan aY'1" 
larak kendi adarrilanna emir1er ,·e!' 
diler. Kumandan Vitirl ile askerld 
'ge~ince tokak bo~1dı, halk dola~ıtl~ 
ya b~1aaı. Rospinyak döndü. LonS"'~ ' 
Uh'inyak, Eno ve Roktay arkasrnôllf' 
dılar. Onlann a.rkalannda da kendi"' 
damlan vardı. Hepsi de hücuma b• ' 
zırdıln.r ki, hepsi de dana kaldılar. V' 
kantada aramak ve öldilrmek isted~ 
leri ikt insanın, oracıkta, kaT11laJ10 ~ 
&ki sokakta olduklarını görduıet· 
Bunlar :kol kola ginJıişler, keyifli _.. 

yifli konu§llyorlar, son derece !ik•ff 
bir tavula yürüyorlar, ınuhakka1'.~ 
ölümün kendilerini beklediğine "P; 
değildiler. Yahut Rospinyak b61 
zannettl, gülerek htr1la bağırdı: 

- Ha, bu sefer on1an kaçırın~ 
ğım. 

AJÇa.k bir seale muavinlerlne .,.
emirler verdi, oıtlar bu emirleri~ 
lanna aöytcdiler. Birden kılmçlar ~ 
Jarmda.n gekildi, baldırlar gerildi-:. 
stıril Sentonore eokağma doğnı • 
dı. Ayni .zamanda mUthig bir ib~ 
ma başladı. 

-V.or!. 
-Kea.. 
- Gebert?.. 
- Hücum et, hUcum !., 
- Öldür_ 

Bu Ani ve mlithiş JıUcum ıta.rfllS" • 
da, buruomu~ yüzlere, ölüm enııi fil' 
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ao sual soruyoruz 
• 
iyi bir 

"ıevce misiniz ? 
r\end· 

rn·~kkendınızı imtihan ederek, 
01 u emmeı bir zevce olup 
rnadıQınızı anlayabilirsiniz 

v.ı~uzt mükemmel için tuvaletin.:ze itina eder misiniz? ( E-
ıdare d" · • 2 ) I{ e ıyorsunuz. vet için 19, hayır ıçm · 
ih o:canızın gündelik 18 - Ko:anız odaya girmeden, so~ 

. t..yaçlannın hepsi- bir defa daha aynaya bakarak tuvaleti· 
nı tatmin ediyorsu - nizi dilzlctmiye çalışır mısınız? (Evet 
nuz. liir bi k · · h · · l ) ır r usuru- ıçın 20, ayır ıçın · 
nuz yok F k k d'" d··v·• b · a at aca- l 9 _ Kocanız a şam eve o:ı ugu 

z a mükemmel bir .zev vakit ağlıyarak karşılar ve onun dik-
evccı r.· ce m· · · ) 1 ld riiat 1«>•niı U • .a-nız. katrlzliği yüzünden nez e o uğunuzu. 
rndan g ndelık h • ·· l' k b' .. t.ıc YÜltı 1 ayatın tefer· başınızın ağrıdıgını soy ıyere , !r mu 

ındtn h e erek ik' 
eriıeb'. Uıule 1 ruhun imti - nakaıa mevzuu a~ar mısınız? (Evet 

•lıyor &elen ulvi ah · · · · 16) t ınu? enge ıçın 4, hayır ıçın · 
· ite, bu · · · d 1 bi LÇin ıuar 20 - Kocanızı ıçınız en ge en r ar· 

• ga., ın tevab . • 
ltcnd .,et basit b" ını verebilrpc:k zu neticeyi öpmeyı yennz bulur musu-

'niı· ır u 1 fıd . ı iıntiha su vardır. Kendi nuz? Ona eUin aıık olmanızı tuhaf sa· 
altı n edebil' · · · · 4 h · · ke . 1'Jaller ırsınız.. Aıa- yar mısınız? (Evet ıı;tn , ayır ıçın 
ndıni . e ve::ıen 

•tıaııcr· ıe hır not v . adetlere göre, 16.) 
V, . ı birer bi errn .. Ondan sonra Evetleri hayırdan çıkardıktan sonra 

tdıği ter k · · b' · · d k 'le notlar k ocanıza sorun.. 200 kalırsa ıyı ır zevcesınız, err.e • 
0ııuıı 1 ayded' d d' · .. ~ev Verdiğ" ın. Kendinizin tir. Şayet 300 a e ını tecavuz ediy~rsa 

tdi te~İfin:z hıa~0tları mukayese edin. ideal bir zevce ol:Juğunuza şüphe yok-
111t!ıiı olatlk kında ta:n bir fikir tur. Fakat insanların kendilerini ölç • 
~ - Gcı . •ınıı, tükleri miyarlar ekseriyetle yanlıı ol -

ııı.... .,.kit rniye veya ah•veri•e r kt duğundan bu sualleri kocanıza da sor-
.~Qlıı eve d" :s :s 2 1 ı-(t: tııı ed onerken k manız ve onun da cevaplarını kaydet -

'lct . etek h d' ocanızı a ıçin ıg, ha e '.Y~let' alır mısınız? meniz lazımdır. Eğ.er o ~~man da ayni 
ttL '- '{.. Yır ıçın 2 hyd di ) adedi elde cldersenız mukemmel b:r 

1( °"'- -ıhltt-.ı e n. d .. h ı.i -... ıu . "".llİ çisekl 1 11 1
. zevce o):fuğunuz a ~up r kalmarruş de-°' ıı 7 Ptız Yı er e ıa.oı ıye kt' 

'lıt ~r nu mc ır. a Yır için 
3

) sınıı? (Evet _______ __....__ _____ _ 

lclli' Altta • 
t ., ın eve 1 

Oııtııı b c kendi h gc eceği vakit ıüs -
(~tt .elendiği eolbl~nuza gideni değil, 

ıçı~ 1 ıaey1• • 
~ .. 1 6, ha flj"cr mirlniz? 

Ilı....~ l3 Yır için 4 .) 
~n ayrlında S ' eldi"eıı • kocanıza kravat, 

lti'i ara1c onu &ıbi alelic'c hediyeler 
. alıp . ıı ıylırd b • 

lçı:ı 2 •Urptiı an erı arzu ettiği 
s O; h.ıYtr iı}•~r nuaınız? (Evet 

ı~. - lt :slrı 1.) 
~dar 0~1laılt\ /. • 
~Ytr · . Ur ıtıu ~1 ve ~ıleği ile a

ls.Jıq ) •unuz? (Evet . . 20 6 • ıçın , 
tİtıd - leoca 
~· e iten nıı ble ı . . 
, llllt)i tııurke 1 ekı bır bahl» üze-
%1 3 t a<iıUıın ~ onu Y•nm yaır.alak 

7 ' ayır İçi cacr misiniz? (Evet 
E· 'ltt n ıs> 
llldtrı d cııeki b. • 

\ot İri 0laYt 0 .. ar rnuvaffakıyetwli-
ı n 1 ·•U azarı 

8 • haYı . . ar mısınız? (E-
1\eaı_":' \'aban r tçın 20) . 
tı... ~ ~a tıların k 
.,.(ı.. tııtırnıa Ocanızın yazıha-

lllı, ·•ı ita ıına rn "h. 
-d'tı tU Yhctrnelerİ u ım kağıt ve 
· .c tdcr ~ Yerlere k ne, veya bulun -
's11118 ).ıtıısinit? (E:Y~l~rına rr.üaa-

g ...._ et ıçın 2, hayır 

~~4ların l<ocanııın h • 
~bıı ı "e atırı i i (e 1 eder 1t•ccıerini ç n meslek 

"et i~ ' 0ıılırla d hlCftınuniyetle 
ta lo-Ş 17, hayıro~t· olur ınusunuz? 

l'lıtr ttı abat iıte • sın 3). 
~ • eıt 1 rıniz d ,_ 
)ı ~ı Olur u edercJc • ~ıayıaiyle ko • 

r ır ıtıu •ııne d 
Ut ıs) •unuz? (E cvamma 

ti ııı' t vet için 5, ha -

rıu t hı t ~llıtııı bo 
c~~? )ııe~1~eıinc c~ vaktini istecl~ • 
(~ >'ttde L ICteJcw Ccl Olur muıu • 

"tt L. oqta .T~ll s~·nı 
1 '\İn 4 P olturaa 1 e konuıa-

tod ~ ' S ' bırır ~ 1 darılır nuıınu? 
~ ~Ol Oq~ 6) • 

tınu •ey, . 
b~ ~'>'c dSe1tere1t: •ınernac1a, tiyat-

rılt? oraurı? Ütltatıı d' 
13 (11!.,tt ~~e ~katli o kadına 

~~}>......., ~1'. lfJ. 5, ba71r 
1
1 .~Ylar mıaı

~'lttut?ıc c~ tlzu, •·-Çin 15). 

lstanbul 
konuşuyor 

( Bqtara/ı 3 üncü.ete) 
bebek futbolci: ile tayyare ve beşik 

büsbütün tuhafımıza gitmiıti. Bay Mus 
tafa gUlerek izah etti: 

- Futbolcu, bizim nslan kaleci H üsa
meddinin ta kendicidir. Tayyare u
zakta bulunan f utbolcülerimizi müh,:m 

maçlara getirecek müstakbel Fener tay
yareı:foin kopyası, beşik ise Galatasaylı
lardan birinin çocuğu olduğu zaman 
hed!ye yollanmak için hazırlanmış ıbir 
!fCydir r. 

Bir dakika sustu. Sonra: 

- Ben:ie bir şey daha var ki, size 
onu göstermeği unuttum, diye söylendi. 

Hemen büfenin gözünü açtı. Bir ku
tu çıkardı. Kutudan tam fl.tbol sahası 
h:çiminde bir mukavva rle dama taşla
rına benzer 22 tane taş çıkardı. Bun -
lardan yarısı sarı lacivert, yansı d<'. sa

n kırmızı renge boyanmı~tı. 

- tıte, dedi, ar:ısıra Galatasaraylı 
dostlar ıelince, onlarla masada futbol 

oynarız. Bu damaya benzer garip bir 
futbol oyunudur. 

Ev aahibi, hatırına gcldil:çe bize hep 
sarı lacivert renk taııyan daha bir çok 

ıeyler göstere'.=. O kadar ki artık a-;;bale 
olmuştuk. Daha fazlasını ne farkede -
bildim, ne de hatırımda kaldı. 

Biraz sonra tekrar dışarı çıktığımız 
zaman, hurıdacı dükkinlarınm önünde 

bizi bekliyorlardı. 

- Nasıl? dediler Hafız Beyin klüp
çülilğünü beğendiniz rri ?. 

Benden evvel arkadaıım Ali davran
dı. 

HABER - l\k'sam ı>OStast 

Sinemalar 
ve 

Tiyatrolar 
SIN. EMALA.R:~ 

rtlRK 
SARAY 
MELEK 

lPEK 
SAKARYA 
StMER 
ı·ıwız 

ALKAZAR 
J'AS 
ŞIK 

ŞARK 

\SRI 

'ASCAK 

BEYOCLU 
Saray kon.seri 
Devlet kUJU 
Beyaz melek 
La Dam O Kamelya 
Valı dalguı 

Matmazel doktor 
Romeo ve Jullyet 

B. Çetin denizaltı hlklml 
Be§ kocalı kadm 
Rın Tin Tin Gangster. 
lere karp 
Donanma geliyor ve Kim 
öldUrdU 
Igıklar aönllnce ve Korku. 
BUZ kaptan. 

(E lil ABtorya) 
7 . .AFER 
KURTULUŞ 

SiJAh ba§ma ve can arka. 
daolan 
(Blldirmeml§Ur) 
(Blldlrmeml§tlr) 

VERAJI 
l\111.Lt 
AZAK 

HU.AL 

\LEl\IDAR 

HALK 

ISTANBUL 
Çarm yaveri ve ölüm evi 
(BlldlrmemlgUr) 
Beyaz zambak ve Haydut 
lar tuzağı, 
Rüyalar dlyan ve totl. 
ko.m bomba.si, 

Karısı, daktilosu ve Kı. 
nk rüya 
Esir ordusu ve Tayfun 

(Eski Kemal bey) 

tlALF. 

HAJ .. E 

KADIKÖY 

İnsan avcılar 

ÜSKODAR 
BUlbUller öterken 

BAKIRKÖY 
utLTtYADt Son rüya 

TiYATROLAR: 
TEPEBAŞI DRAM ıasın 

20/10/937 çarşamba. günü ak 

~~~ 
ııamı saat 20,30 da SİZE ÖY~ 

1 LE GELİYORSA 3 perde. 
~lı Yazan Pirandella, Türkçesi: 
ij!IUnılll M. Fuat. 

• • • 
ESKl FRANSIZ TİYATROSU ŞEHİR 

TİYATROSU OPERET KISMI 
20/ 10/937 çarşamba günü akşamı sa
at 20,30 da 1NT1KAM MAÇI 3 perde 
2 tablo Yazan: P. Veber ve A. Heuze 

ERTUGRUL SADİ TEK 
Tiyatrosu (Aksarayda) 
11 pergembe saat 20,30 
da, 24 pazar saat 15 de. 
HAMLEn'. Cumartesi sa 
at 14 de talebeye. Giriş 
20 - 30 talebe 15 kuruş. 

Hlzmetcl kadın 
aranıyor 

Çocuksuz bir aile yanında çahıacak 
30 - 40 yaıJarında kimsesiz bir kadın 
aranıyor. Matbaamızda Ahmed Can ad· 
resine müracaat. 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan ıekiz buçui• 

ak~amları 1 7 den 20 ye kadar Llle 
li tayyare apartmanları ikinci daire 

17 numarada hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

ber olruyucutannı dakupon muka

bilinde muayene eder. 

)ıtlı b~larrııı ~ qcbıı ~ ceplerini 
~'lıtırır ıı~~r, ""- dile )'azılnuı 
'Si:ı lGır ~~ ~ efterinde ka-

- Harikulade& diye söylendi .. Doğ
rusu böyle bir muhabbeti hali aklım a

lamıyor .. 

Daha sonra mevzuu değittir:lik. Bir 
taraftan buraları eezerken, bir taraftan 

da hurdacıların yeni dertleriıi dinle • 

1 

dik. 

HABERCi 
(Malxıdi var) 14 ), -~? (~ ait oldufunu 

ltt ....... "a isln 4 ııa 
h l'f ı O)d 'ıı. q • yır 
d'lt:tıaıı~ 'la difer 
tr ırı· "f•Qıı 4-ba lcadınlara 

17). ~t? (~~diye °":z ~~Zılcetli ve 
ıs......_ ~ fçbı 3 ÜvaJıcze e-

tdercıt 1t0ca~ ' haYn' için 
O)b._ Oll"~llı 
c ""'llt tc ,... oı ,~ıhı 
tı,et is~ebM._-~llp Ohtı.~~tıc telefon 
16 

111 ~-~de bll) &ınct.n em· 
~ ....... le ' :-l't unu ın 
,. e~lttr " Clıdf •'-r 1-Çıı 18) r nıuıunuz? 
~tıııt t l'bL.. l(t•haı. • 

tııı1 ller<fc~firı>c l'lna d .. ı.. . 
lıa a ~., lıa.1_ tver ~ ~hür -

l'lr is: tı '..-cııttııyOr "rlltıyor da 
l 7 ·rt ;?Q) '-'t1ıı1z ~iye k 

tİb{ ::_ ~~ ~"--. ? (~"et i ic;;a· 
~1:ıs.~~ ç ı. · ~ ~:::;ı Olduiu 

• rltaıek 

s anbul Belediyesi ilanları 
Hepsine 250 lira bedel tahmin olunan Usküdarda Hacı Hesna hatun ma

hallesinde paşa limanı caddesi sokağında yeni 125 No. Jı evin mutbak, odun
luk ve taş odaları ankazl satılmak ~zere açık artı~-rnaya. ~o~ul~u§ ise de bel
li ihale gününde giren bul~nm.a~ıgından .paıarh~a çevrılmıştır. ~artn~esi 
Levazım müdilrtuğilnde gönılebılır. 1steklıler 18 lıra 75 kuru!ıluk ılk temınat 
makbuz veva mektubile beraber.21/ 10/ 937 perşembe günü saat 14 de Dainü 
Encümend~ bulunmalıdırlar. (B) 7093) 

Keoif bedeli 700 lira olan Düşkün lerevi çamaşırhanesi buhar ka7:3'11~arı
mn muhtacı tamir erlerinin yapılması açık eksiltmeye konulm.uştur. Keş.ıf ev 
rakı ve prt.namesl y Le,·azım müdürlii ğiinde görUlebilir. !stckhlc.r 2490 No. 1ı 
kanunda yazılı vesika ve 52 lira 50 kuruşluk ilk tcminn.t makbu~ veya mek
tubUe beraber 211101937 perşembe günü snat 14 de Dnımi Encume~~:3 bu-
lunmalıdırlar. ( ) 
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1--~~E-m~o~~y~e_t ___ sa_n_d~ı-ğ_ı __ ı_ıa_n_ı_a_r_ı _____ ı 
Enılak alıcılarına 

sekiz taksitte satış 

Semti 
Ktu.gUncukta Çifte meyhane ve bak
kal elyevm dere fırını sokağında ~ 

ki 2 Mil. 9 yeni 22, 22/l, 24: No. lu 

Vefada Hacıkadın mahallesinde eski 
Vefla yeni Kitipoelebi sokağında eski 
30/1, 32, 6, 8, 2 yeni 32, 34 No. lı. 

Vefada Hacıkadın mahatJesinde Vefa 
caddesinde eski 19, 19 MU. 21, yeni 
31, 33 No. lu. 
Çarşambada eski Beyceğiz yeni Katip 
Muslahaddin mahallesinde eski orta 
yeni telci sokağında eski 9/ 2 yeni 11 
No. lu. 

Oin.tt 

Muhammen 
Kıymeti 

Lim 
Üç~ katta dörder odalı 
terkoa ve elektrik-tesisatını 
havi bahçeli klgir üç evin 
ta.mamı. 

Dokuz odalı iki sofalı elek
trik ve terkos tesisatını ha
vi bahçeli ki.gir ikl evin ta
mamı. 

İki katır sekiz odalı elek
trik tealsatmı havi bahçeli, 
ahgap bir evin tamamı. 
Bir katta iki odalı elektrik 
tesisatını havi kagir bir 
evın tamamı. 

3550 

3100 

2100 

500 

Boğaziçinde Anadoluhisarında Göksu !ki katlı beş odalı ahpp bir 
mahallesinde Nişantaşı sokağında es- evin tamamı. 250 
ki 7 Mü. yeni 1 No. lu. 

1 - Arttmna 3/11/ 937 tarihine düşen ç&r§amba güntl saat 14 de yapı· 
lacak ve gayri menkuller en çok bedel verenin ilstunde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nu nisbetinde 
pey akçPSi yatırmak 18.zımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede 
sekiz müsavi taksitte ödenir. ''Taksitler % 5 faize tahidir.,, 

4 - Taksitler ödeninceye kadar ga)Ti menkul sandıfa birinci dereced• 
ipotekli kalır. (6729) 

Mektepllleıre, Çocuk veıııeırn. 
ne, OkuD DlrelktörrDerıne: 

Mektep kitaplarınızı almadan, • , • bir kere eıki tanıdığın 

" VAKiT ,, Kitabevine ız 
uğrayınız. ilk, Orta, Lue, Yükıek ve Meılek ... Her okulun her 
ıınılı için, her clilclen, her türlü maarif nqriyatını bur~tlan 
kolaylıkla ve tlerhal eclinebilirıi niz. 

Rcutgele yertlen almanın ıonuntla yanılma yorulma va-
kit kaybetme olabilir, üzülebilirıiniz. ' ' 

lhtiıcua her yerele kıy'!'et vermeli: (V AK.JT KiTABEVi) 
tle mektep kita~ılığıncla ihtiıcıa kcuanmııhr. 

Kitap üzerine gelecek her ıorguya karıılık verilir. 
ADRES: lıtanbul. Yakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Yakıt - lıtanbul. Poıta kutuıu: 46. 

• 1 ,1' 'i 

3 günde 

SiYAH BENLER 

AÇIK MESAMELZR 

ZAiL OlMUŞTUR 

Beyaz rengindeki (yağsız) TOKA· 
LON kremi, terkibinde taze krema ve 

tasfiye edilmiş : eyt!nyağı mevcuttur. 

Bunlar, mesamat dahiline nufuır: ederek 
derinliklerinde ~zlenmiı ve ıu ile sabu
nun hiç bir vakit ihraç edemediği gayri 
saf mac1dcleri eriterek harice tardC'der

ler. 

Beyaz rengindeki TOKALON kremi
nin diğer kıymetli unsurları, cildi besler 
ve gençlcıtirirler, siyah benleri eritir ve 
açık mesameleri zayıflatırla; ve ;:n es
mer ve en ıert cilc,: i!ç gün zarfında 

beyazlatıp yumuıatır:ar. 50 yaşlarında
ki kadınlar, genç kızl:ı m bile gıpta ede
ceği taze, ve kadife gibi yumuşak blr 
tene malik olabilirler • 

lstanbul birinci icra memurluğun
dan: 
Kemalpaşa oğlu M chnıet Emin Bey 

oğhı Perapaw oteli sahibi Ocıy Misbah 
nezdinde: 

Halit Tahir Ardaya. 30/7 /937 tarih 
li ipotek senedite 1/11/935 tarihinden 
itibaren bir sene vade ile (5000) lira.

ya borcunuulan dolayı hakkınızda 

yaptJğı takip talebi üzerine berayi teb 
liğ mübaşire verilen ödeme emirleri 
arkasına gösterilen adreste bulunma
dığınız ve ikametgahmızm da meç
hul bulunduğu şerh verilerek iade 
edilmiş olduğundan (30) gUn ilanen 
tebligat icrasına. icra tetkik mercii

nin 11/10/937 gUn ve 959 numara
sıyla karar verilmiştir. 

İ§bu illn tarihinden itibaren 30 
gUn içinde borcunuiu ödemeniz ve ta
kip talebine karşı bi! itirazınız varsa 
yine ilin tarihinden itibaren 30 gün 
içinde istida veya şüahcn dairemizin 
937 /3757 sayılı dosyasına bildirip be
dava vesika. almanız lazımdır. Bu mUd 
det zarfında itiraz etmez ,.e borcunu
zu ödemezseniz rehininin sablacağı 

!'ehinin paraya çevrilmesi yolu ile ta,.. 

kipteki ödepte emz:i yerine kalın ol
mak tizere Hanen tebliğ olunur. 

(V. P. 1877) 

Hali tasfiyede İpekçi Kardeşler Li
mited ,Prketi tasfiye memurluğun
dan: 
Beyoğlunda Yeşil sokakta 15 numa

rada. mukim (İpekçi kardeşler Liınited 
Şirketi) nin f eshU tasfiyesine ittifak
la karar vcrilmi§ ve keyfiyet sicilli 
ticaretçe tescil ve Han edilmiştir. Şir
ketin alacakhlarının ve bir hak iddia 
edonlcrin alacak ve haklarını nihayet 
ilan tarihınden itibaren bir sene zar
f mda şirket idare merkezindeki tasf i
ye heyetine müracnntla kaydettirme
leri ve evrakı müsbitclcrini l!'etirmele
ri !Uzumu ilan olunur, 
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Banka, Şirket, Tica
rethane, Yazıhane 
ve bütün müesse
selere lazım olan 

ilerimiıe; ~ 
Sayın müşter . g~8 modelleri serisin 

n yenı l . 
Radyoıarıınıı.ı jdelemekle şeref duya 

ııı mu ik 
satışa başladıtım rensipleri ve Atiler a 

Avrupa P iki 
rıı· Bu radyolar . "11\al ve bu suretle 

- erıne ı 
metodları esası uı. ~&iyat ve tek~mül•· 

e terar-
memleketin teknik l v }'.la kemali iftiht;-T' ve 

t'Qliıt bulunma 
tını meıce . d biliri'I· 

t vsıye e e " 
emniyetle a cıim ettikleri· bütun 

ıarın tak t 
Bu yeni radYO aır. Ancak. bhıa 

ak imk•ns ı z 
meziyetleri saYm edebilirsinil· ta• 

k ~anaat )tes'P t "" 
t ... r~b• edere etmenizi ve svev 
e~ ·ı1mat 
ıınu radyolarımıa ı at itibarile _ltaıan· ,. 

ik ve san . 
ııamul•tının te'r.n · 1 111uhafaıa ve idame etmek 
dıtı itibar ve mevkı naıa'rı itibara alma· 

emelimiı oldutunu 
ba~ııca , . ~. 

· aederız. l nııı rıc 1 RAD't'O Pabrika arı. 
AGA-BALT C t 

- Stockholm· 6VeQ 

I • 

• • 

•-.-ADEM i i K T i O A · R ~-• 
ve B IE L GEVŞEKLDGDNE KARŞI . . 

H MOB . . 
·- Tabletlerı • Her aczaned• arayınız. • P~•la .~u:u•u t255 Horm~bln J -· 

Yalnız 

En §ık 
Klrtasiyecilerde 

bulunur. 

Mürekkepli ve Ku-ı.:un Kalcmlc:ir,:n 
cep ve masa için olan 

veni Şevro:ı modelleri 
bir hari! adır 

Türk Hava Kurumu 
Büyük 

24. cü veni 
Piyangosu 
tertip ·başlamıştır 

1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 30.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000. 12.000, ı O.OCO liralık büyük ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükifat vatdır .• 

Şimdiye kadar binlerce ki1iyi zencl.-ıtden bu piyan,oya ittirak ediniz ... 

Devren kirallk 
· Ekmekçi l'ırını 

Ekmekçi fırını devren kiraya verile.. 
cektir. Taliplerin Sultanahmette DL 
vanyolunda 68 numaralı yazıhaneye 
mUracaat etmeleri. 

~ Kimyager 
ı . Hüsameddin 
ı . Tam idrar tahlili. 100 kuruıtur. 

1 
Bilumum tahlilit. EminönU Emlak 
ve Eytam Bankası karıısında İzzet 
Bey hanı. 

Hayattn ıevk.inden insanı mahrum eder 

Çok temiz bi - Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mü~ 
göz önünde tutularak yapılmııln'. 

HER ECZANEDE SATILIR. 

-
Halis Bruyer kökJerinden yapdmıı aon model ~ 

PIPOLARIMIZ GELMiŞTi 
Sultanhamam kebabcr karıısrnda PiPO PAZARI 
Anadoluclan arzu c.clcnlcre tediveli ~ön derilir. 

~ ................................. ~ 
p 

Mat ulisa$l 
ve kuvvet için e~ 

birinci ilaçtır 
Çocukların dişlerinin kolayca ~ıkıll 
na, kemiklerinin kuvvetlenmesine, 

cuk emziren annelerin sUdttotllt 
çoğalmasına yardım eder • 

Bilumum eczanelerde bulun11 

'SONB-AHAR rGELD1 

PARDÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EvVEl 
YERLi MALLAR PAZARLA91~ 

GELEN HEREKE ve FESHANENI~ 
ZENGiN ÇEŞiTLERiNi GÖRÜNÜZ 


