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rektirterin buluna•.:ağı ve yapılacak itler 
arasında bitha11a ver,ilerin ıslahına te
maı eden k111mlann olacağı ıanılmakta-
dır. 

Ertesi rJn tekrar toplanacak oJan 
Büyük Millet MecJiıi Cel!I Bayar ka
binesinin p:ogramrnı dınliytcelrtir. 
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"" A-- . giderkefi 
"11~~· 20 (H üd "1a' -~ bakır uıusi). - B:iyük ruh valiıi Dr. Cemal ile fabrikam·· üril 
'~tb. ktı rnadenı teıisat.ı bu- Karmer tarafından nutuklar ıöylendi. 
f11trt. bı.ır~yı tal t meraıinıine bir gün Buna umumi mlfettit bir saat ıür~ bir 
~ &een T h · .. 

ÇQ'lkil ~ lıltt on be~t:1"~ .. ~1~er tara- nutukla multabele etti " bundan 10
""'" 

~UDıi rnUfetti ~ndL U- ra fabrika gesildi. 
~ >''P•bnıt t f. kuvartıhan ba- Akşam 1500 kiti!ik bir ıiyafet veril
"h~h lr~1ren m o an bir tnakasla kor- dı". Bu fabrikanın etrafındaki biltiin 
1ita tQ lltu•afr '-~nılelretin ~uvaff~ı-

-r.eııına A 1"'Yete lr:>trnaıı i 1 dağlar meşalelerle aydınlatılmııtı. 
"'111etı teı..__i' tatUrk adrna and ~~- ça- ı Biltün civar balkı madenin aç·lı'J. do-

... "" ;ı etti. ı~ .ı ve . mak-
"-Ja lnıPL.-· layııiyle ıevinç ıçinde baynm yap ~ 

--~r btücli. Ve Ço- ta4ır. 
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Atatürk ün 
tebrik ve 

teşekkürleri 
Ankara, 29 (A.A.} - Riyaseti

cumhur umumi kltipliğinden : 
Cumhuriyet bayramı münasebe

tiyle m~mleketin içınden ve dıpn
dan, Reisicumhur Atatürke, bu 
yükıek günün doi'urdufu sevinç ve 
heyecanı bildiren, savııı çok telıraf
\ar ıelmektedir. 

Bunlann cevabı gecikebileceğinden 
Atatürk. tetekkürleriyle tebrikleri
nin derhal iletilmesine, Anadolu 
Ajansını tavzif buyurmuılardır • ..................... ......-...... .. ·--·---. 

Fasta hadiseler 
Yeniden bir çok 
tevkifler yapıldı 
Fas. 29 (A.A.) - HUküm ailren 

ıaleyana rağmen dün sükunetle geç
ıqiıtir. Cuma nama11 mlnuebetiyle 
Medüanm MVkUlceyı noktalan nkeri 
kıtalan tarafmdan itııl edilmittir. Ye
niden baıı tevkifat yapılmrıtır. Eşraf 
ve ccmivetler tarafından gönderilen mu 

.,,,,.. Devamı 10 uncuda 

~ Yazım 10. '!.Jlc;uda 

Sovyet menbalarına alre 

ltalyan denizaltıları 
Sovyet denizaltı gemisi teklinde 

Kıhk değiştiriyormuş! 
Son po9ta ile gelen SovJet "İzveatlya., 1 dan bir sdnddet eneı, •KaH,.,adlll'IH 

gazetesi yazıyor: İtalyan denlzaltı pm191, Jnbnittel•'-- L 
İsviçre sosyal demokrat partisinin resmi kist mu ve blrçofU dt. yaraır oJdallatı;Mlde, 

naşiri efkarı olan "Brener Tegvabt., gazete. Napoli ilmanma ~. Denlzaltı pını.t 

ıiDiıı Napollden aldılJ bir habere "g'6re, bun. Devamı 10 !feuU 
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S ON hafta içinde Başwldl Dr. Sto ya~nO\ iç radikal gençliğe hitab eden 
bir nutku ile Yugoelavyaıun ta mlıgı hakkındaki diitüncelerini izah 

etti. 

Yuıoalavya radikaller birliği ıençl ik tetldllbam kongresi münuebetile 
eoylenen bu nutuk gençliği krallıfm, krallık ,. ..... l"mm etrafında toplu bir 
muhabbeUe birleomete ve Yugoalavya ntanmm her tllrlU lftirakçı telakkiler. 
den muhafazuma davet ediyor. 

Dostumuz Dr. Stoyadlnoviç bu daveti ili cUmle1crle yapmıştır: 
.. Gençlik! Siz Balkan harbinden, U muml harpten, ve bir milletin 1&)'181Z 

fedaklrbklarmdan 80nra gelen ve hldl&ewrıa 1eyrile c:ehrelerl tamamlyle de.. 
ğifDlll bir Avrupada ve Balkanlarda y qıyan nnilalniz! 

Buglln ecdadmız ic;in ancak bir rUy a ve bir hulya olai'ı bllyUk bir devleti. 
mia ""*'· Sis pnç Yugollavyanm ilk nealietnb! Siz milll tarihimizin yeni ve 
bü1i* bir ~ ppyommuz.. 

~ kND ... 1\'e Kara Jorj ofu Can bıMIHmm taraftandır. PartL 
mi& t.p.ı.w)Wil~ı iltlyen. tamambtmı letlyen bir parti. 
Cl!r. Biz devlet ve mtn~ bfrlllt isttyoru z, biz toprak ve ordu birliği istiyoruz. 
B!z vatandaşlık birliği istiyoruz.,, 

Nutkun, Yugoslavya iç sıyuumın en mUhim derdi Ur.erinde dolaştığı gö. 
rUlilyor. Jhun mahrumiyet ve eaaret yıllarından 10nra milli bir çatı altında 
toplanabilen tlç kardef kabileııiıi biribl riyle olan mUnuebeUerini iyice tanzim 
edeme~n, hlli. bul kimlllerln mUt terek vatan mefhumu dışında temayUL 
Jer beaJeineleri ne aeıdır! 

Dr. Stoyadinovfç'in sözlerinden Yugo slavyada kahir ekseriyetin her türlü 
ütirak hareketlerini nefretle k&rllladJ ğı anlaşılıyor. 

Sı Brvat n Slcriialer KraJb1ı acaba nuıl bir iltlkbale rtdiyor? 
Fear.tlf bit kNUıt olmata mı! Yokl& tam manuile tek Yuıoslavya 

cılmıya mı? 

Yugoalavyada Uç ırk yoktur. Tek D' il vardır. Fakat bu tek ırkm Uç bölU.. 
mu, 11Z1lll amlar, btribJrin4en ayn kal mıı ve her bir bölüm geçirdlfi hayat 
unasmcla bqb ........ mflnıtebetler ku mut. bqka bqka tealrler altında kal. 
ıınl§Ur. 

'Oa bmtıintln 1911 de blriettiklmi uda göeterclikleri mu.terek milll heye. 
ftan, Xpl Alek't"04r'Ja -.ı nt1fuu ile dikkatli çalıpııalan ile bu bölümlerin 
nihayet birlbirlmyle k&Jnaeacaklanm: bu ml111 heyecanm onlan lf.!himleyebl.. 
l~cejbıi tahınbı e~ Fabt parti kavgalan ve aaywz lhtlraılar yUzüD. 
aen bu g1lze1~P1en19 )'llda ancak~ bir fayda verel.1ildf. Yani 
Hırvatlara ve Slovenlere-Yuıo-tavbliilflnden t1kmanm fenalığını kabul ettire. 
bildi. Yugoslavyanın tamlıfl ~ b lr aruretıdlr. Tam bir kUl teekil eden 
bir Yugoslavya kadar Sırpların. BJrvat Jar$ ft *1ovemerin mllU hapl,.ılnl ve 
menfaatlerini koruyacak bir bafb tete kJdli oJım•s. 

Münevver bir millet oJan llırfttıan n mWI Yaıoaiav blrlillne f1IUl'IU lha. 
netlerde bulundukları devlrlerden uü larda111ıt 

• 

eeıaı EJayar kablnesıncten dlleQımız 
8U lltJRtYE:r de ._ düa 111 lılldOdert. t1ü& lJI takdir ettUt. 

lerl 1111' MlrflrıU tUrartamaktlıl 1lqka 'bir 
.., )'l.plDlf olmQls. l'l1Takl memkketla blL 
- ba7atı. lktlMdl ....... 10lmada pbnlllne 
.,._., DtlD7UUDt sGnden ıune karqmü. 
ta cıldutu IU samanda, TUrkiJe, mmı mtldL 
olmak mecbur119UDdedlr .llUU llOdatuma L 
cap ettlrdftl ııatoa muratl&n,IDC&Jc lktladl 
ettlrdllt lıltoD muntları, &DC&k lktladl 
lralJrmma amlD ede1ıaecetlne ıtın, delqelr 
1rl ber ... 1ıep lktlada dapıamaktadlr. 
B ..... Jren Celil Bayar ve 1rıbble91 1ıu baki. 
katl pe1c lJI 1ı0dlklerl 1çlD, p)'et tabii olan1r 
dnteU lkttaat ve mUl1 mlld&faa baJam1arm. 
dua daha d)'&de kunetıendlrmetı ber ... 
takdim " terdb edeceklerdir. 

O halde, bu tememıı de 7Ukanda möytedL 
ttm1a sf bl buı1ı talı.111 kablltnden kalacak. 
tir ve mWl b&yatm Dlamı ola AtatOrkUn 
tUmldmJ 1rtA"Mlf bir BqbekeaJa kabine. 

-- lati7ebllec:ettmıa bu bQyOk ttımad& 
~ mertebede mUYaffakiJetll bir çallfl"&
dua lıat1ra bir fe7 delfldlr. 

CeW Ba)'U' kabhıellne bCl10k blfal'dU' 
dDemekJe en bOyQk dlletlmJal ele möJtemlf o. 
lurus." 

tır. Her geri JrallDlf abada Dert ptmll kL 
l&b&1ar '" U)'alUk Y&tandqJar eblk delil
dir. Bunlar huul JraınmJardaa boflaDDU1L 
e&Jdardır. l'alrat memlelreUn umumi wriye. 
.. Jtlbeltmek mıkudile bunu bir saruret 
dl)'e kallul etmek ve Jma 1111' aman için 
bana kdM'"alr lbımdll'. zata Tunceli .... 
nmalle umumi llUf•tUJUk tefJrllltı bu raye. 
19 doll'li Mımtardlr, fakat ,arım adımlar. 
.... llalledl'leeek m-.lelerl cıldatU pbl rer
melr w 'lıalara amell bir lkllfle ~ arL 

malı ı•mndn'. 

Ben<Jeld kanaat tudur ki CeW Bayar hU
kametlnln en kuvvetli taraflarından biri L 

men glSrOfil olacaktır... Teni hQkQmeUn. 
memJelıeUn l'erf kalımtı Jft"lerinl biran eneı 
WDWD1 •riyeye 79UfUımek için huwal ı:•
reter aramak ihUyacmı duyaca~ma hiç fUP
be etmiyorum.,. 

Avdın het,.khtı 
kurutulacak 

Naf.- Vekilcti Aydın havzasının en 
bllyQk fellket menbaı olan mqhur Ay
dın bataldıpm da kurutmak için terti
bat alllllftlr. Elli bin liraya çıbcalı 

tllımin edilen bu ite derhal baflanaca1r 
ve ~nümlbdeki baharı kadar ikmal e
dilecektk.ı 

Son münakaşalar münasebetile 

Türkiye matbuaflnda 
beklenmiyen yazılar 

Medeni bit memlekette matbuatı ta
kip eden JNltUrel insanlar, matbuat sü
tunlarmda memleket w milletin yeni 
ilerleme hamlelerini kaydeden ,.-uııar 
arayıp bulmak ister. 

FilbaJdka bu mahiyet ve kıymette 
yuılardır ki medeni insan fikrini ılt· 
adar edebilir. Yoksa her hanci Ud 1-

damm biribirine maralı: bunlardan bi
rln:n ya kendiıini haklı ıöstermefe ve 
yahut diferlni haksız çıkartmalı JcaJ
kıpnaıı hiç kimseyi altkadar etmiyece· 
ci pbi bu maksatla yazılın yazılan o
kumak 'külfetini de biç bir insan ihtiyar 
etmez. Bu kabil yazılar ancak ve an· 
ı.:ak dedikoduculuktan zevk alan köhne, 
pejm'.irde manasız ve rmıı.ntrksız kafala
rm yıpranmış makinelerini manda çeki
fiyle yUrUtebilir mahiyette tellkld o
lunmakhdrr. Hakikatte yeni Türk zih
niyetine nazaran bu kabil yuılıra ya
pııtınlacak tek yafta ıudur: Çirkin. 

Bir adam diğer bfrh~ "Sen derebe
yisin,. diyor. Bu da ona şu cevabı veri
yor: ''Sen ve bUtUn kabilen bir Türk 
derebeyinin attığı tımata değmezsin .. ., 
Uyanık ve edebli Tilrk ıençlifi bu tarz 
konUflliayı §Öyle tarif eder: Manasız 
g8rll!me. Bu tarz göruımeleri geç· 
ml!in kalkmıp dofrulmryacaiı mezar. 
larda g8mUlü bırakmak bizim anlayııı
mu;a göre en iyi, en fay dalı ve en mo
dem bir uauldUr. 

Zaten c5rUldtiiil gibi bir vatandatın 
diğer bir vatandap bugUne kadar ma· 
nası henüz :uılqılmamrı olan bir takım 
lakU kelimeler kullanmasmda hiç bir 
edebi ve ahltki tesir kalmamıı olduğu 
o kadar aıik&rdır ki bunun üzerinde 
durmap hlf.:et bile yoktur. 

Eter bu karphldı 98sler milli dava
nın bapnp ba1mnmdan dOtllDi1}üp 
.ayleniyona 1"a danyı milletin c6ri a
nOncle, apapk IDlr''" llbat için· Cuın
huriyetln ylbek" kunetıl hin bir ft• 

--..... ~ lbmld edmk ... 
-· •• • -·1rk1r ldlfllrlede .mı 
cıa.a,ı lllllede111Jecelderlni san w ta-
eanur etmeleri derin bir pflet içinde 
w phws bir JOlda pM!acbklannı 
ıe-ren yanht sllmlyettir. Onlar bu 
1Wdlrati ~lana itte biz bu
nu kencliledne hatırlatıyoruz. 

QGnlerdenberl iki psete arasında 
devam edeıelen lls aanpıu bls W ·..e 
cUaf l&Ylfl olarak kaydetmekte kendi
mm muar ı&ilrils .. buna llbe ola
rak pou da 16ylemek iaterls ki Tllrk 
Cumhuriyetinin banlıi olan TOrlder lif 
cGdf• ehemmiyet verir olmaktan çok 

Deri .e ~k Y6bektirler. tki pzete ara
unda 4nam ederelen bu IÖs tavapnı 
TGrk mlDeti her iki tarafm da mOcade
ıeterine atalı yuqn ayni dereced'! yay
pn bir çirkin hareket olarak tellkkl et
mektedir. ı 

TOrk: sosyetesi bu tarz konuımayı 
yUz kızartıcı buluyor ve nefretle kar
tılryor. Herhalde TUrk mllleti bu ka
bil konUf1Da1ara brp Jrendilinin bitaraf 
kılımı cil>i g6riinmeılne ve gösterilme
sine ula nıuvafakat ctmiı değildir. 
Bugünün Cumhuriyet Tlliklerl kendi 
milli ıneydanla.mu kendi kuvvet ve 

kudretiyle 11rurlamqlardır. Bu sahalar
da yalnı.ı TUrk milletinin ıeıi iıitilir. 
Yalnız onu., ideali l•amle yapar. Bu 
milli meydanlar sen ve ben kavgasına 
açılımı aınırau lojiksiz yerler deiildir. 
Türk nıilletindenim diyenler konuıur· 
larken, yazarlarken kendilerine Türk 
milletinin bik:mi ve Türk milletini ken
di kafalanna göre kullanabilecekleri 
bir camia diye telikki etmek devri çok
tan reçlDİf oldufunu bilmelidirler. 

Türk milletine kaqı konupbilmek 
doğru konUf&bilmek ve yazabilmek için 
Türk camjaamın yükseir idealinden il· 
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ham almıı ve bu yüksc:k ı.:amianın mü
saadesine mazhar olmuş olmak ıuttır. 

Türkiye Cumhuriyeti •?1atbuatı fıtorik 

bir ananenin yeni bir tesellisi cibi te· 

U.kki olunabilecek bir karagöz perdesi
nin ihyuı demek olsa.,11 bunu milsama 

ha ile görmek kabil olur ve bunun üze
rinde durulmayabilirdi. Fakat ne Tür-

kiye matbuatı bir hayaldir, ne de matbu 
atta yazı y~zanlar karagöz perdesinde 

bin bir marifetler yaparak kıymet ka
zanmak yolunda, töhret kazanmak yo
lunda töhret arayan insanlardır. 

Hakikat ıudur: Bir Türkiye matbu· 
atı vardır ve bu matbuat Türkiye Cum 

huriyeti ha!kmın yüksek modern alc· 
me şamil kitlelerinin yazılı yaprakları

dır. 

Türkiye matbuatı şahısların kavga
ları. gürult:ı ve patırdılan için açılmış 

sütunlar değild"r. Türk miJJ~ti bu ha
kikati böyle tanımaktadır ve bu tanıyı· 

tı ile o iki gazetenin yersiz ve manasız 
görüımesin:le kendileri için h:ısrl olan 
kusuru tamir etmektedir. 

· Benlik iddiası ve matbuat sütunlan
nın benlik mücadelelerine vasıta edil
mesi çok iptidai ve çok köhne bir zihni
yetin ifadesidir. 

iki, gazete sütunl:mna gc~irdikleri 
anl!lmsız yazılarla TUrkiye Cumburi· 
yetinin yüksek politikasını karıştırmak 

gafletini de göıtermişl:-rdir. Bu gazete
lerde gör:.ilüp okunan sözler Tiirkiye 
cumhuriyeti hükümetinin. üzerinde çok 

dikkatle durduğu dostane siyasi müna
sebetleri de karrnakarıırk ifade (der 
mahiyettedir. Bu türlü yazıların okuyu

cularına söyliyelim ki kendileri ou ya
zıların hakikate uygun olmıyan anlam
larından değil, yukandanbe.ri verdiği-

miz izahatın mefhumundan mana ve il
ham alırlar. İlci gazetenin gafiline gi

rittiği söz savqı bizi bu hakikatleri 
apaçık söylemeie mecbur etmittir. 

ULUS 

Dünkü zabıta 
vakaları 
Yaralandı 

Yeıılıehirde GUllidan aokağmda oturan 11 
:rqmda Manuk Taksimde alayı seyrederken 
demir p:ırmaklıklar üzerine dUımllf, bqın. 
dan yaralanmııtır. 

Burnu kesildi 
Galatada NecaUbey caddeılnde Kamer o. 

telinde yatan Yalovalı laplro, dün caddede 
aarbot olarak yolunu keaen Çamur Tevfik 
lle kavga etmifUr. Tevfik. Uplronun burnu. 
nu kesmiştir. 

Sebebslz yere 
KadıklSyde Kurbalalıda oturan kunduracı 

Meclt aarhoı olarak ayni mahallede aakln 
m&IQJ zabtUerden BO.ytıdn botuma tebeb. 
ılz yet'e sarılın• ve çakı ile parmatmdan 
yaralanmııtır. 

Dlngil yüzünden 
Topbuede ıı.clt 90blmda otura IOlOr 

A.hmetıe totOr BJGP ve arlradqı BalUaaddlll 

bir dSnsU yQaOnda kaYp etmiflerdlr. EJOp 
ellndeld demiri Abmedla batma 

0

TUl'&r&k e. 
hemml19tll .anıt. )'&ral&mlftlr, 

E•vaıarını kenı 
Gelatada YeatsenılD 11e>ka1Jnda oturan SQ 

Jeymu ima Be:fS&de Pöllae mUracaat ederek 
beraber JaPdıtr domtu Brlatonwı 150 liralık 
ef1Ullll blplda parta parça dotradıtmı ld. 
dia etml§Ur. BNto yakal&IUIUftlr, 

Yemek pıeırmedl 
diye 

SUltanalımette A.kblJık mabaDeeinde otu. 
ran NecaU dUn rece aat 21 de nine stdln. 
ce kana Fatmanm alayı Myretmek bahane. 
aile yemek plflrmedlliDe kızmlf, çakı De 
kanmıı baldmndan yaraıanu,tır. Fatma 
Huekl h&ltaneslne yatınlmiftır. 

Araba sürükledi 
Beıtktq çöp ameleslnden ŞUkrtl dUn ara.. 

baaı ile Ortaköye giderken arabanın beygiri 

Urkmllf, ŞtlkrUyU .urtık1emift1r, Katuı tat
lara çarpan Şllkri h&ltaneye kaldınlmqtır. 

• Avrupa treni 
geç kaldı 

Bu aaball .Ut 7,26 de Avrupad&D p!arim1. 
ze ıeımeat icap eden ekçru ancak .aut 
10,lG de Sirkeciye varabllmJfUr. Geç kaJıfm 

sebebi hakkında BlrkecJ tatuyonunda &de. 
mı m&IQmat beyan edilmekte " "teahbtır 

TUrkiye huduUarı harlciDde olmuttur. Bebe. 
blnl henUz biz de bilmiyoruz,, deııllmektedlr. 

· alagata daie 
w -

Kadın 

K ADINDAN lllm çıkJJOI'• 
kir ~ıkJyor, siyasi 

hatta erkeklerin rekorunu ıoıl!' 
yareciler çıkıyor. Ta:vvıareCIJI.,., 

bilgi, hem göz.pekliği, heJD il 
llzım. Kadm bu mezlyetleıfP 
sinde bulundufwıu Wb&t flllli".• 
kat kadının • tlmdlye kadar 
re mahaua olan • işlere ginDellO' 
ni olmak latiyenler yine unaat 
miyor ve kendilerine. ilimde. 
aiyul dirayette, cesaret "' 
erkekten hiç de qafı .kalllll.J'll' 

dıolar gaeterdiniz mJ om 
kip: 'Bunlar mllltemıa, her 
lar gibi olamaz! .. diyorlar .• _,... 
na ... Bu kadar latianuı olan ..
rinde kalamaz. 

Alim, sanatklr, siyasi, cd1ı1 
yareci kadınlar elbette mUateeıJI. 
luklar; fakat erkeklerin de bU 
yetleri gösterenleri mtıates:ıa 

değil mi? Her kadın bir MadaJD 
rie. bir Rosa Luxemburg, bir 
Gökçen değildir; iyi ama bel' 
bir Leonardo, bir Shake~ 
Lindberg mfdf r? 

Erkekler arasında bUyUk iflel' 
müş, ölmez eserler bırakmış 
çoktur; kadınlar arasında az. 
kadmın yazmasına, it görnı 
§eriyet daha yeni tahammül 
başladı. Asırlarca kızlannı okU 
bir hizmetçi veya bir süs diye 
tU. Erkeğin bu huaustaki rn· 
ne payan yok: hem kadına enıt1 
yQr, etrafa onun zaafı, }X>rcrik , 
cesaretsizliği hakkında pe~in • 
kümler yayıyor, kızını zayıf, 
siz, r.esaretsiz etı:ıek için eJindttl 
leni yapıyor, hem de bu gayr 
mukadder neticesini alınca : "JJell 
medim mi? kadm erkekle bir 
maz!,, diye göfüs kabartıyor. 

Kadın, dUnkU ve bugflrıkil f!, 
birçok sahalarda, elbette erk~k. 
şıiğidtı'; falnlt"bu, tabiatin bır 1' 
değil. bilhassa erkek taraCindiD 

rulmuş cemiyetin, onun 
yapılmış "insani" kanunların ııe 
sidir. 

Kadınların çoğu da erkeğin ~ 
rinden üstün olduğu, kendileriJllll 

bir zaman onunla mUsavt o 
ğı kanaatindedirler. Feminlstlerb' 
çeçeron hasımlan yine k 
çıkar. ÇilnkU kadının zihniyeti, 
f mdan aldığı, duyduğu peşin .. b 
lerin mahsulUdUr. Erkek gibi;.,. 
madığı, yıldırıldığı için de bit 
kekten daha muhaf aza.Jtlrdıl'; 
ses itikadlar aleyhinde 
uretini gösteremez. Erkek od 
hiş bir ••aşağılık duygusu" C t 
d'inf eriorite) qtlamıştır. Fak'bO 
dın okudukça, lmkl.n buldukça 
şin • hükümlerden, aşağılık dU 

dan silkiniyor, neye muk~ 
nu g&lterip hakkım istiyor. 

Bugllıı kadmm umumi hl 
npnuma, erkelin gtriftlll İt/il. 
girişneslne ml.ni olmak isti 

. ..__.-~, 

bir kısmı, imtfyazlarmı kay 
korkan khmelerdlr. OnJarl 
katmasak da olur. Fakat k.,_ 
tarlannna en çoğu muhal...-' 
tilrlU yeniliğe, değifllleye ~ 
man olan khuelerdir. Onıarı_.. ... 
kadm namına defil, her ttırlll 
hareketi namma çarpJllllak ~ 

Nurallah ,. •. 

Kısıklı - Kadık8 
tramvayları 

Kadıköy - Uüüdar ~ 
tinin vaziyetinin ıslahı için 
yapan yeni müdür İbrahim ı<_....~ 
halkın dileklerine uyarak -
tarifelerinde çok yerinde ball 
yapmıftır. Bu meyanda Y~ 
menimin.de pazar gilııleri X
keleaiyle Xıukh araunda teıtlP 
dofru seferlerin her giln .. 
pılmasına da karar verilmiıtit· 

•c::.ldldarla Kadıköyil uısarl 
C!et .ıadmda biribirine balla 
bu doğru seferlere pazartesi 
itibaren b&Jlanll·.aktır. 



~ 30 rr ·"""----_ 
:Jj ~-1937 

eıti.Hı a..~lfİİ r .. c ~Ufft: 

0~rt1tu.arıvetın 
Clörd lYı ıncOı 

.. Yllaöoıuüım ·· 
d .. l:>un CUınb • • lUJ onu-.. tı.riyctın on d"" d"" .• 1 .. ..•Uydii. B .. or uncu yı 
'özler, bi U&'.ıne dair söylenecek 
lta r makale ·· ~ 'lekaJ . • autununa sığar mı? 
~to.. ctıınız kar ·ıı· .. . ... , herb" . ' % ını ı muessesem1z 
Çıbı~ --_· ırınin • • 
~- ~lllak ıanunden bir serlavha 
'ai'ft, kit ve ~erbirinin altına, sayfa 
}'h ap kıtap b" "<ltlaJr k b" • ıret tetkik mevzuu 
~0lclarını ha ıldir. Esasen bunların bir his er ·· . lcdi~.... gunku hayatımızda bilfiil lJ ... z. 

alcir, bctb h . 
ltıı alınız. a t, fakır, hasta bir ada-bau· , ıcrefli . 1 bir hat •. ~e~ut zcngın ve sıh-
'llııııtarak e .getırınız. :Eski vaziyetini 
tcı- . • Yenı ha1· . 

"tır. 13· ını gayet tabü görc-C ız <le o . 
le Utnhuriy ~~zı.yette bulunuyoruz. 
le 11tuluıunda e~ ~eJı.ını, Türk milletinin 
d~ra.n Önder ıkıncı safhadır. Bu rejimi 
b~llllatıdan t' ~aha '!vvel, memleketi 
~ıe İade etın7ın.ıııemi)ti, haysiyetimizi 
i . dar bozuk ııtı. Fa~t, baştan aşağıya 
~~de buiunuve rnazı art.ığı bir teşkilat 

nomonti ca-ddes:, tam bir sayfiye ~es s :" :ıyi ve manzarası ar;;eder .•• 

lahata Yorduk. Mustafa Kemal 
ltaı ?.tuıet~~~ noktadan başladı: 
ı_ ttla.Yan hı aresini, artık hiçbir rolü 
'll lc an edan . 
., tndisin ın elınden aldı · mille 
llt'"· • e \>efd· D" ' 
l' t 1tiltlikJerj ': • ığer milletler bu gibi 
l'~lc Pek kan~rıhı tenkidini icap ctti-

Uflt "":il . 1 §ekilJerde yapmı~lardır. 
la]• ~ etı i Ö ıı 
d 1nı ıe\>k " • ıe, nderinin daima 
~tiıildiği, : ıdarcai 3.ltında, bu b:iyük 

tc p~k ll'ıeha rtalığr • kana boğmadan 
~~ittir B' ret ve ınaaniyetini gös-
tdc · ıraı 80 • • • v 

ıt~.._ tek haned nr.a, hılafetı de Hig-
't-;t~ıa layikanr. mernJeket dışına çı-

dık. bır tuınhuriyet haline 
Strıed 

ıı, en sc • 
~ beYrıelnıiı ~e!~· millet milli benliği
'2 d? iatiıtıaı~ ttıbar ve otoritesine, ik
ı~tarıına k ıne, en geri par,. .. tarmm 
ııızi h avu,.. '.r"'"' 
w. er ır.. :r•U. Maarif sahasında 
~ "ore • : r14 etf ~· muvaffakiyctimi?:i şöyle 
ıı, ... ırıyor. "E .. . 

"'- .. ,ektepJ . • n guzel bınalan-
""lz h erınj d" 
Itır'· llka in z .. ır.,, Yeni kanunlan-
ıu .. dı. l.ıaddf &anlıgını, medeniliğini bil-

·••tıf • lllane • · 
' ıı, tct1t· vı, ne cihetten dü-
ı.... ~ h"ı ık etseniz, ferdi hayatla-
•c oı ascd'r 

dog du. Ve b"ı ~: ınuazzam değişiklik-
r'2 oldu Utun bunlar, daima iyiye 

~h\ı . 
lcrıc ~ı değ' 'k . 
llo1tt_~Uq 1§1 lıl!lerI yapan millet 

~"l!a >'ese cdild · .. • • dır: r !İddctı . ıgımız zaman, §U 

li· e dikkate çarpmakta-
ıç lci 

tıııa ttlıcy • 
d'til ııİiıııurıe ıo;aklit etmedik. Ba§kala-
tılt_ fayda duk. Ba§kalarma zarar 
ı.. Yererek ıslahatımızr yap-
•rııui 

J'alcıtıa tncrjiıni • • 
ı,11.: • dan, diğ ıı ~sraf etmeden, yıkıp 
ıal'rıe .1rı.sanın ,_er mılletler gibi yüz bin-

ı.ı . ıı;anrna · 
l)· :r erı ba gırmeden bu muaz 
ığtr . §ardık. 

)'etler· • llııl!ctlc 
~d 1l'lı ~l .. r harpten evvelki vazi-
lc L c, ilıiı h ınaga · hala cabaladıkları 

ıq • ar 
l3 hs tdiJnı~ten evevlki vaziyetimiz-

d0t~dan aon'Yece~. !":kilde yükseldik. 
tj~tt ~ doğr:aaz ~çın de, Atat\.irkün 
oılh ... 'ile,;... Ya ıdareai altınd11, be~e-
-14~ .. 11n en • "b 

dor;r ıtı arlı, en ileri uzvu 
ıı:ı u .. 

suratıe ilerliyeceğiz. 
~ (VA-Ntl) 

tt~l'l "erme \t"tt,,'11zma ve tifo 
t~~ , .. loda muvaf-

1Yetıe tatbik 
ll~euer edııtyor 
~~ llire1tt(l8:n~ lrerkezt Hematoloji ena S ~ r. Bagdaaa.rov, kan verme 

".\.ı.. -• a ı&zetecnere tııı izahatı 
~.~erıı.ı 
tıı • ..., l'aı,,_ ~Indan ~ 
ı:.~ cı ~ ka 1 """"tiOnıozetz, kan ver 
"'1lı ~· f&ka.tYrp arın Yerlerinin dotdunıı 

tlııı ltabtı~u taaıı:e~ zamanda bUtün uzuv 
' r._ Olc2\ııı,.._ Crin!n fazlaJqtırılması 
" • .. u ı;unu laabe 
~tl \Jı &u~ue, bUtUıı t eyteınt§ bulunmak 

' "e \1yeUer te hUceyreJer ve kan 
ıı-:lııcıo l'ttıe aıntlıy:;nrnav eylemekte ve bu 

llu ltuuaı:ııı • u ınuını teda vı usuıu 
~·- aa"'. llbllrnek•-... •• --<fA~ -ıet a.. ~r. 
,ı._ --..ı l{ı ~ın.ı.nın 

ı:,~latıtı 0"11 Pror 86 118.Zartyeaı llzerinde 
~led.e:ı had. b~r :U Zukt ov, kıın verme ne, 
lıı. lyı e•-· re te hSJJta çocukJ 

,~lltollıtıı '"""§tir. arı 
" "e tJt • "atıırn ~e o "&katarı Yanıklar, had romauz 
'° ~ atneııYeaıne nda muvatıaldyeue kan 
'1taJ ıettJrıelltn başvurmaktadır 

Ilı a!'t.ııda eaı, apae . 
~.tlod,ll n da, :Proreaa ve atonık Y&ralar 
~ "'l'rt.ıe, rnukabfı gru r Spasokuktozklntn 
':C~ .. e aıneııYeaı Ptan hatır miktarda 
• .-e haa • çok lyt 

tf "'O\>)et •- talıkıar lytJ neUceler ver 
lltıctı .... hılbeUnı eoınektedtr. 
~ bt11 .._ n ıntuııın 
ı..llıılıt'"' '"'· kana ınuvartaktyetıe 
"Ilı "'' enstıtuın11z tıı lltt '"•Yf kanştını laratındıın 

ııa Uç hatta rnlll!ı ııuretıyte, tııı 
lllUhatazaaıdır. 

lstanbul konuşuyor! 

Bomonti cad esi lstanbulun 
en temiz bir yeridir 

Buralarda tam bir sükunet ve sayfiye 
hayatı hüküm sürmektedir 

ŞlJlinin bozuk, bakımsız sokakların
da blr hayli dola~tıktan sonra nihayet, 
cidden mükemmel bir yere gelmiştik. 

Burası Bomonti caddesi idi. Heı ta
raf sesı;iz, ıssız görünüyordu. 

Caddenin iki tarafına dizilen ağaç • 
lann vaziyeti, burada tam bir sayfiye 
havası yaratmıştı. 

Yanımdaki arbdaşım foto Ali: 
- Şehrin göbeğinde, mükemmel bir 

seyfiye burası, diye söylendi. 

Bomonti fabril:a ve b ;ıbçesiniıı bu -

lunduğu istikamette yürüdükçe, daima 
bakımsızlık, dair.ıa pislik görmeğc alış-

mış gözlerimiz, bu tertemiz ve munta
zamn caddenin köşesinde, bucağında 

hayretle dolaşıyordu. Kıcnd~ kendime: 

- Demek İstanbulda böyle yerler de 
varmr} 1 diye söylendim. 

Arkadaşım ise başka bir işle meş- , 
guldü. Yolumuz üzerindeki güzel bir 
evin, kendisin".le:ı ,daha güzel, daha za
rif bahçesine sokulmuş başını parmak-

lığa yanaştırarak hayran h&yran çiçek
leri, ağaçları ·oahçenin göbeğindeki ha 
vuzu seyrediyordu • 

Ben de yanına doğru yürüdüm. Bur
numa mis gibi kokular geliyordu . Ali 
dalgın dalgın söyleniyordu: 

- Cennet gibi yer doğrusu.. Şöyle 
bir ev bulsam, hay<ıtımda sayfiyeye git
mek aklıma bile gelmez ı. 

Dostumun halda vardı. Bu güzel so
kak, ağaçlar, bahçe, her şey insana tam 
manasiyle bu maha11cıden ayrılmamak 
hissini vermekten uzak değıldi. Fakat 
çar naçar daha fazla durmadan aşa

ğılara, Bomontiye doğru yürümemize 
devam ettik. 

Yol gittikçe g~ni§liyor, ff"rahlıyordu. 
Uzaktan Bomonti fabrikccının baca -
1 .. •· d" v •• t ~ ada yanıır..ızda arı gorun ugu vır sır 

küçük bir mektepli çocuk belirdi. Is -
sız; yerde bir çocuğa bile rastgclmek, 
konuşmak ihtiyacında olan beni cidden 
memnun etti. Yavruyu sclamlz.dım. 

- - ·--- --
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Vazaın : Haberci 

llom.onti civarrndaTci sokaklar o 1..·vuln r fcn1ıa, o 1.:·adar ıssızdı lci, ko11uPrJ.4k 
i:;in ancal~ birlvaç rocu/.; bulmu§tıw~ 

Kendi:ni t<ınıtt.ım. O evvela hayretle d-l· :ı m·ıntazamdı, 
yüzüme baktı. Sonra: C' ı '·: 

- Ağabey, dedi. bizim burada dcr<li ·" !hm tokat:, dedi. 
k k. , · ! 0:r sobl:ta ne şikayet olanue· miz yo ı ... 

c :.,; hi:: .,, hayretle düşündüm. V.e 
Biraz sustu ve yolumuza devam eder- ba 

r.<;cuğu t.ı!tip etmeden evvel kö~ • ken sözlerine iHive etti: ~ · 
şındaki küçiik l:asap dükkanının sahı· 

- Bu caddede her şey yolund<ıdır biyle konuşmak istedim. Fakat bu adam 
ama, hani bizim sokağa biraz sapırsa· semte o l:aclar y~ni gelm:ş, mahallesine 
nız orada biraz karanlık ve biraz ça _ 0 kadar yabancı idi ki, sokağın ismini 
mur göriirsünüz.. bile bilmiyordu. 

Arkadaşım hemen atıldı: Tı.ıbii ister istemez, bütün bu konuı-
- Haydi bizi, sizin sokağa götür rr.amızı. gene çocuklara hasretmek icap 

diye söylendi.. ' ıcdiyordu. Kasap '<lükkarundan dışar: çık 

Bomonti Cil!dd,..sinin Y3rısındar1 faz -

!asını yürü:nüştük ki, birdenbire sağı • 

mızda, ııolurr.uzda ıki sokak belirdi. 

Bunlardan sağa aüşeni kalcırrmsız, ça

mur içinde berbat bir yerc!i. Fal:at et-

rafında hemen hemrn hi~ bir ev bulun
madığına göre, bu manzr.Tayr pek te 
gayri tabii bulmadım. Solumuzdaki so
kak ise, yepyeni kaldırım döşenmişe 
benziyordu. Yerleri kaplayan taşlar bi

zim ana caddeninkinden daha biçimli, 

tığım zaman, bize yol gösteren küçüğü 

kendi boyunda daha üç arkadaşiyle ko· 
nuşur buldum. Hepsi de zeki çocuklar
lclı .• 

Bana evvela buranın ismini sö.Yledi-
'· ter: • 

- Havuzlu 6okak .. 
Sonra dertlerini anlattrr.ır : 
- Buraya yeni kaldınm yapılmhrn

dan memnunuz:.. Kışta kıyamette eski
den sokağımıza güç girerdik. Fakat 
şimdi çok memr.unuz. Yalnız bir mese

le var .. Yeni kaldınrru dö~eTlerken, ga
liba iyi hesap eldememişler, yağmurlar 
da, yolun kenarlarına gene çamur ve su 
toplanıyor. Ve güzel sokağımız berbat 
bir hal alıyor. 

tkinci mesele ise elektrik i§Wr .. Bi
zim sokakta bir tek lamba aı;ılı de~ildir. 
Onun da bir çaresine bakılırsa her is • 
tediğimiz tamam ola.caktrr. 

Çocuklar söyliyeceklerinin hepsiı'li 

söylemişlerdi. 

Ufak tefek ıikayetlere rağmen İltan· 
bulun en mükemmel yollanndan biri o
lan Havuzlu bahçe sokağında küçük 
yavrularla ilerlemeğe başladık. Çocuk
lar evlerinin önüne geldikçe bizden bi
rer birer ayrılıyorlardı. 

ı::omonft r:cuTdesl lstanbıı1ım en g Qzc1, cıı temiz Mr yolıtclıır ..• 

Bur:ılda ~üzel bir bina iç~nde yerleş
_.. Devamı 8 mcıda 

HABERCi 

• 

= 
llMfljj.'Q'&lARIH 

evvel bugUn -Dilsizler 
Bir Osmanll Sadn
azamını, padişa-

hın emrile, 
al aşaQı ettiler 
- Padi§&hmı, gadrediyorlar ! _ 
- Blzt öldürllyorlar! .• 
- Göz açamıyoruz! 
Selim hlddeUe bağırdı: ' 
- Kimdir bunları yapanlar? Asker ml, 

paf&lar mı? 
Gene; blr köylü ileri aWdı. 
- Pqalar emir veriyor; asker yapıyor. 

••• 
Jııluuzam bir ıark 11eferi yaparak blr çok 

yerleri lethetmıı bulunan orduda b&§göstc_ 
ren bu zulüm, Selimt korkuttu. ÇUnkU hal
km herhangi blr eu.reUe olursa olsun gayri 
memnun kalma.mu iatemiyordu. ŞlkAyete 
gelen lıllSylWere: 

- Peki, dedi, Ben hepsinin cezasmı vere_ 
Oefim. 

Padl§&h. Araa nehri kenarmd& uğradığı 

mU,kW&tı dÜ§ÜlldU. B111"84& Yeniçeriler is
yan etmJıler, parça parça elblaclerini mızrak 
larmm ucuna takarak Selime göstermişler: 

- ı,te, demiflerdi. Ltbulanmız kalmadı; 
&Çl2!. Geriye dönelim.. diye baylarmı§- , 
lardı. Hatta. birkaç yeniçeri, bu e.mıada padi. 
ıahı korkutmak için kur§unl& çadımll del. 
meğe kadar ileri (itmıılerdi. 

Mağrur padif&b bura.da yeniçerilerin ar. 
zularma uymak mecburiyetinde kalmııtı. 

Fakat bunun cezumı da veziriazam çekmittf 
Padifah, maiyette bulunan dllsizlerden biri_ 
ne gtzltce birkaç fpret yapmıı ve 
ona, veztrıuamm &tmın eğerini tutan kolanı 
glZlice ke.1tirmlft:1. 

Atmda.n dU,en vezir, ukerin hakareUerlne 
tılr&mJI, ve Selim aaker ~erinde itibarını 
ıaybeden vezirlnl azletmııti. 

••• 
Şimdi de (1514 yılı 30 blrlncite§rin gilnU, 

423 sene evvel bugün) halka zulüm yapıl_ 
dıfı fikAyeU üzerine yenl cezalar tertip eL 
mek llztmdı. 

Gene dlı.lzlerden blrkaçmı çağırdı. Onla_ 
ra: 

- Gldinlz, DUka .Ahmet ile Heraek Ahme_ 
din çadırlannm iplerini kealn.. emrini verdi. 

Saraylarda en m.Uthlf clnayeUeri lılemek, 
dllattıertn yeıaııe vazilelerl idi. Masum 
yavrular onların Utremiyen parmakları ar&-
8Dlda can verir, btrçok kadın ve erkek on. 
lamı kuvnW kollan arumda, botazl&nna 
geçen kemendin altında, kıvrana kıvrana eon 
netMlerinl verirlerdi. 

Selim. p&fal&rm çadırlamun iplerini k~
tirdikten .anra. ~eyi kolayca halletti. lp 
ıertn keallmeal onıarm a.zledllmeleri demekU. 
lldııct sQn 1kl Ahmet p&falarm &Zledllml§ ol 
dulllan ilin edildi. 

Vulriuamlık, Çaldıran muharebealnde 
110l cenaha kumanda eden ve aldığı tedbir. 
hır ayestncı. harbin ka.zaznlma.amı temin 
eden Hadım S1nan P&f&y& tevcih edildi. 

NiJ9Zi AHMET 

Azerbaycan 
sanatı 

Moskovada bir balta 
tertip ediliyor 

1938 senesi bidayetlerinde Mosko. 
vada bir Azerbaycan sanatı haftası 

tertip edilecektir. 
Azerbaycan, halk masallarını, ef. 

sanelerini ve ·prkıla.;ını nesilden ne. 
Bile orijinal güzellikleriyle nakleden 
milll halk pirlerinin, !.şıkların vata. 
nıdır. 

Son aeneler zarf mda, Azerbaycanm 
muhtelif mınta.kalarda, bir çok musi
kisi prkıctlardan ve dansörlerinden 
mürekkep yüksek sanat kabiliyet ve 
ehliyetini haiz gruplar teşekkül etmiş

tir. Yalnız milli muıiki 5Jetlerinden 
mürekkep A%erbaycan §Clrk orkestrası, 
çok büyük bir rağbet görmektddir. 

Azerbaycan Devlet Opera Tiye>tro· 
au, gelecek sene bidayetinde Mosko -

vada yapılacak hafta için, şimdiden bü
yük bir faaliyetle çalışmalanna başla

mıştır. Bu festival esnasında, Moı.-ko -

vada, mC§hur kompozitör Hacıbekovun 
''Köroğlu., operası, Glier'in "Şahse • 
nem,, müzikli ma.aıt, gene Hacıbeko -

vun ''Arıın mal alan,, mefllur ~rkılx 
komedisi ve kompo%itör Magomaevin 
''Nerviz,, müzikli dram gösterilmC'kte
dir. 

Bu eserler arumda ne kuvvetlisini 
tetkil eden "Köroğlu,, operası ilk de. 
fa geçen menim e.numda g&terilmiı 
ve büyilk bir munffalayet kazanmıştı. 
Operanın mevruuı milU istiklat kahra
manı efaanevt Köroğlu haldrntdaki n:Ul· 
ll bir ~ almlmftır 
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Sevgilim Fransız dilb~~I hastahanede 
lHmUştü. Artık Ceııevr:eden uzaklaşmak 

IAzım gellyordu 
Sabahleyin, Ta§nak ıfırkasınrn mca!uJ - Bcıiinde Şmdilik ;yçdacak blr 

murahhasını :ziyaret etmek üzere cvlden i§ yok, hem ota& ıkiımeyj tamım:m -
çıkmtya hazırhınırken birdenbir~ tele- nız, lhalıbu"ki komitecilik ımektebimie 
fon ,çaldı. .Ahlı:ey,i a.;an .hlzmetsi ~ tamfbiın iki arka&fID P.ariste lbıihınu-

- Evet, evet, buradalar. Bir dakika yorlar. Onlar nna 1hcr hmı118ta yardım 
müsade ıedin ~ğıraymı •• diyer,ek, easta- eder, :faydalı olurlar. tleıt.dc cm1arnı da 
neden ıbeni aradtldannı bildirdi "7<: tc,. Bcrlinc (ıdcc-eğini za.nnedi)'Jlrum.. O 
lefonu 'bana 'Yer(Ji. Hiı:'tletçinin heye- zaman ilen de onlara ntiha~ :edersin .• 
canından 'hastanede 'bir fevka1adclik ce Her halde §imdilik JParl.se ıkadar !bir 
reyan ettiğini anlamıştım .. Ahizey: ku- seyahat yapman sen in i~in ~ bakun-
lağıma alını§ pjduğum halde bir türlü dan fa)ridah olur. :Maôem.ki aen d~ bu-
konuşmak cesaretini gösteremiyordum. nu istiyonıun, ben bugün derhal bu İJ· 
Karıı!dan: le meıgul olarak icap eden tedbiTleri 

- (Allo. . .Allo.} Jar bitibirini takip alacağım. hterı;en bu ak,amki ekspres· 
ediyordu. Boğuk bir ı;n1e: le de gidebmrsin. 
eotc?deaa tT sh sh eta Sh rshr sh s - Öyle ise ben eve gideyim,, eşya • 

Hastane mlidürü geniş lbir nefes ala- tarımı hazırlayayJm .. Evde Hanriyetin 
rak: de bazı efyalan vardır. onları lda biz-

- Ço.k §ilklir sizi bulabildik .• ~buk 
koşunuz, madam :Sizi ,görmek iati}•or ... 
Yalnıı ıacde ıediı:ı,, diye y.alv.ar.r~.rtiu. 

- Geliyorum, diyere'k ımerdivtnleri 
dör&r dörder atlayarak kendimi nasıl 
otomobile attığımı bilmiyor.um .. Mer -
kezi umuıniye g.idece,ği.nıizi zanncıden 
Scrkiıı beni bu vaziyette eörüoce, ay
rette kalnu.JU: 

- çabuk 'hastane~ sürt -Oeaim .. 
Hastane müdürü beni kapıda kalJı • 

layarak odasına götürdü. Derhal Han
riyetin yanına çtkrnak istedizimi söy
ledi&im zaman, .;müdür ~: 

- Biraz buraıda oturalım_ hutaba
kıcı gelip bizi ~ağuacaktır, .o ram.an 
gideriz, dedi .• 

Fakat, aradan dakikalar ge5tiji hal
de gelen giden yoktu. Beni acele i&te -
dikleri halde hastanın yüzünü göster 
mek .istemedildu-in~ tüpbde.nmiyc 
~arnıttım. Blıdc~re yerimden fır -
lıyarak, :müd~: 

- Ben şimdi hastanm :y.anına git • 
mek istiyoruPl. dedim. 

:Müdür, bu ani harebUm kuızaında 
ne yapacağını fqumıftı. F.zm israr 
ettiğimi görünce: 

- Affedersiniz amma kabahat biz:lde 
degil, her tarafta sizi aradık,. 'bulama
dık. Yanm aaat ıevvel hulmu.1 ,oluy. 
dtk, bu vaziyet basil olmazdı. tatt a
manmda yetiJmi,1 olurdunuz, dcdL 

.Mudürün bu &Özleri fÜphelerimi teyit 
eder mahiyette idi. 

- Hanriyot öldü, diye bağrraıak 
sevgilimin odsarııı koıtum. Sevgilimin 
c~~edi karşısında ne yaptığımı bu
gune kadar bihniyollU11. Y alıııı Han • . . , 
rıyetın buz gibi elini tutunca y.ıldr -
rımla vunılmUJ gibi oldtiğunıu h&tır -
hyorwn. 

Arlat!aşrm Serlö~in ifaaesine göre, 
Hanriyctin cenazesini görünce yüksek 
6c.lc aflayan.lc hastaneden d:şanya 
fırlamııan. A:rkadapm bcrii zorla eve 
götürebilm.it- Bfraz sonra arkadaf Aram 
da oraya gelmiı, beni teselliye çalzırnl§
lar. İki gün jki geoe ağzrma bir şeyler ı 
koymaım,1ım.. Arkada§lar Hanriycte 
mutantan bir cenaze merasimi yapmq
lardı. Ayakta duracak halde olmadı
ğıırldan sevgilimin cenaze merasiminde 
de bulunamamıştım. Bir hafta sonra 
biraı kendimi bulunca arkadaılamnın 
refakatinde Handyetin mezarını ziya _ 
ret ederek, .sevgilime, sok sevdiği çisek
lerle yapılını_ş bir bilket götürdüm. 

Mezarlıktan aönerken, koluma gir _ 
mi§ olan arkadaş Arama: 

metçi kadına veririm, 
Bu ımretle mutabık kaldıktan 'Sonra., 

arkadaş Aram, Serkise, bana makat 
ederek yol haıırlıklarıma yardım etme
sini rica etti. 
Ak~m üzeri arkadaş Aram da 

"Saad~t Yuvası., a geldi ve hazır ol
lup olmadığrmı sordu. Hazır olduğumu 
öğrenince. memıı.uniyetini 'ibar etti 
ve dedi ki: 

- 1stcrs.cn ~ar.ise .kadar Serkis ana 
~rkadajlık etaüı... Trende canın mkil· 
ımaı:. 

- !Kencliaine lburada lüzumundan 
iaı.1a uhmct ?e.raim. :te,ıeltkiir eae
ırim.. 

- Pıar.iaten tekrar buraya dönmek 
ister miainiz? 

-- Bclkj ,..olıım düftiikçe bu fd:Urden 
~es~ fa:kat !bir &ha ıbwaaa otur • 
imak ıiate:miyormc . .'Burada o 1ı:adu acı 
''1atualanm nr a, 1ıiir cün twe ceDev -
hde 'ka>niaa ktıbıı depdir. 

- Şimdi iflıı biuiyat tarafını 't>ıra
ıkaltm aa biru ..sa~ baUe -
delim, eueen çak ~ 4e ~tur. 

Arkadq Anm birdıezihire ciadllq. 
mi;ti Biru evvdld m6tfik aı'bdaı ye
ırine karınrı!a T.aınak fır'kası Cenevre 
merkezi umumisinin nüfuzlu mes'ul 
murahhası ahzi rnevki ~ylemişti. 

Serkisc bizi biraz rahat bırakması • 
nı emrettikten sonra bana: 

- Arkadaıın Apelyan, Paris istas
yonunda seni kar:ırlayacalı:trr. • ~cdi.
Pamte 'bulunduğun müddet zarfında 
:Apclyandan aynlmryacaksm. 

- Benım Apelyan ile bir işim yok -
tur .. 

- Ne demclc istiyorsun?. 
- Ne demek istiyeceğim.. Diiokli 

çocuk bana emir mi edecektir?. 

- Sözlerimi yanlıJ anlama.. Ben sc- ı 
ni Apelyanm emrine vermiyorum ki, 
b!likis o senin emrinde bulunacaktır. 
Ancak sen şehrin yabancısı oJduğun 
için kendisi sana rehberlik edecektir .• 
Bundan dolayıdır ki kendisinden ayrıl· 
mama tavsiye ediyorum. 

- Öyle ise mesele yoktur .. 
- Esasen Apelyan bir kaç güne ka-

dar Berline gidecektir. 
- Berliıide ne yapack? 
- Bcrlindeki ermeni .sefarctanesi 

baŞkatipllğine tayin edildi. neride 
Bedine gittiğin uman :kcDdisini orada 
bula:bilirsin •. 

BUGÜN 

Sovyetlerin 
Karadeniz 

filosu 
Mauewraları bilirdi 

No.akon, 29 (A.A.) - T.as ajanSI 

lbilCliriy.or: ı 

3'rdlo.rdu deniz lkuvv~t1er.ini rcisi- ı 
ınin Jkmnandasınaa y.çilmakta olan Ka-

adcniz ıfilosunun 'talimleri bitmiftir. 

.lF..ilonun :kız.il lbahrJycliler. lkumandalar 

v.e ısiyu1 iı_çilcri ihc.r türlü şer.ait ;altınca 
v.amelerlni ifa ederek mükemmel bir 

a&kcıi :ve teknik .niimarese ısahibi ol
duklamu göster.mi lerdir. 

KDçOk sanatlar 
sergisi 

Kü~k sanatkarları teşvik ve tanıt
.malt ma.'ksadiyle ayakkabıcılar .koopera

tifinde açzlaı.:ak olan "küçük sanatkarlar 

acr_.giai., hazırlikları tamamen bitmiştir. 
Sergi, bugün öğleden 60%1I'a :vali ve 

belediye re.isi Muhiddin Üstündağ tara

fından ac;ılacaktır. 

Sergiye, ayakka'.lıcılar, dokumacılar, 

ımaraııcozlar, demir aanayiine mensup 
..saııatkarlar, :ı:uyumcular, §ckcrciler .. 

ıapkactlar, terziler, çantacılar ve diğer 
bütlin küÇük eınaf iştirak .etmiş oldu

jundan serp hayli zengin olmuştur. 

Bugünkü 
radyo 

ılSTANBt:L: 

11, 19,Qıı htlklll ma.JF, 19,0~ l9;20 Yurdun 
ıalhb&t !Ve ~tima1 mUtven1't :1Jlcr1 hakkında 
1b1r ıa~ (S. :t. M. 'V. tarafından), 19,20 

:20 lııtilz.lk. 20. :20,15 Xwlay kurumunun tL 

~uı we :.tllle.U bu -yönden de yaptığı fe. 
(laklr.bğm 'temin eylefilli krymctıl :neticeler 
b&kkmOa ~.Ylcv (Ku:llay kurumu bqkanlıfı 

t&r&tuıdaıı), 20,15 :20,20 Onun.cu yıl m&rJl, 
'20;%0, 20,35 SUmerbank :J,Jleri bakkmda bir 

ıliö in',. (Jiümeı: ~genel direktörlUJU tara. 

tmd&ıı). 20,15 2o;so Beıeaıyeı~ bar,ı~ q_ 
:ıerı ıh&kkmaa l:Jir llZSYlev, !Belediye.Jer lbanlta 
az pnel ClfrektllrluttJ. tarafmdan), 20,tiO, 23, 
mblk "ve ajana habetlerl 

ISOltlıq: 

18.: plAk. .19,U: Radyo alon orkestram. 
:20,a:s operet p~. 21,~ ca.zD&tıa, 221(5 

• Kamt&nUneüu orıteatnw, 

BUDAPEŞ:rE: 

18,30 slgan orkestrur, 20, Macar dan81an 
21.BO Budapefte koruıer orkestram, 23;10 
e&zband. 24, algan orkestrur, 
DERUN: 

19: Operet parçaları, 20,yO kfiı;Uk orkea_ 
tra, kabare, 23,30 cazband. 
VA.BŞOVA: 

19,HS plAkla vals havalan, 20 mfizlk, 22,4.5 
Sk&&, 23 Tenor Klpura ile Soprano, Marlanm 
!ftlr&klle radyo orkeatraar, konaerl. 

Yunan Krall 
Dün ltalyaya 
ha~eket etti 

.Atina, 20 (Hususi) - Kral Jorj 
'bugün Elliıı ismindeki Yunan vapuruna 
ı:r.a1ci,p olarak Brendiziye hareket etmiır 
'tir. lBa§vekille ibüt':.in naorlar, lngilte
r.c, Fır.ansa ve ltalya, Balkan Antantı 
.:lCYletleri mümessilleri l'ürk ınınslahat
güu.n Kralı :tqy.i c.Ctmi lerdir. 

IK1:alın seyahati gay.d resmid:r. YaJ
ıruz ~ğr:ryacağı JRoma. lP.ar.is ve Londra
da lıiikUmet rcislcny1e görüşeceği de 
muhakkaktır. Kralın vazifesi V eliahd 
tarafından YCkilete.n ifa edile!lektir. 

Ankara gar binası 
bugün B(;ıh§or 

Ankara, 30 (Telefonla) - .Bugün 
saat 16 da :yeni Ankara garının 'kı:ip.t 

resmi yapılccaktır. 
Nafta Vekili Ali Çct1nkaya bır nu

tuk söy'liyecek ve ıbolün kap:smdaki şe
ridi kesmek suretiyle, garı açacaktır. 

Yfrrrii beş esnaf cemiyetinlı;;: 
rin ayı 19inde yapdacak olan .. ddl 
yeti seçimluine paza-t :::si ,ganu"~ · 
haren başlanacaktır. 111: .seçi.ı:ıl ıı>il 
amiller.i cemiyetindcair. 

ık . . . ra 14" j(.;J' 
ı .sone ıçm .sc~m.ş o,,_. ·~ 

ye.ti azalar.ı.ndan bu nıü,dcleti b1 •. 
. ttl 

fanlardan yapı Y.~cttlar ı.ccrnıY 
heyeti se~imi aytn dördu~;ii ~ ~ 
'VC boyncılar secimi .de brtlnO g 

1 ,~ Ol - .. ~il r ıe~ 
pı acaı-.rrı-. nynı 'glln terzı e 
i.dare heyeti seçimi de vardır. 

Terzi Basran ikb 
-.r ı· 

Lalelide Tayyare apartJ11'13
ll 

daki dairesinden ikinciteşrin bat 
Beyoğlıında .Sakarya (Eski 
ra) ainemasmın bulunduğu 
ra hanında 5 numaray:a taŞ~ 
Müşterilerine arzeder. 

~c••• • Büyiik siiperlilmler miimessilesi, yıldızlar• 
yıld.zı dehakar ve s(!vlm i btiyük Fransız 11rt1sti 

FLORELLE 
Tepebaşı G A R O EN 1 fnde 

Zaferden zafere koşuyor ve seyfrcilerı.i gaşyedi9~r. 

lel\..D~lYı ın ve Vatron 

Matineler 11112 Suvare1er22de 
.. __ Yerlerinizi evvelden aldırımz. Telefon: 42690 

.. 
BUGÜN 

Senenin en 
LEYLAKLAR 

güzel ıu111 1 

AÇt\RKEN 
• J E AN ETTE M AKD ON A'-f! 

NELSON EDD,. 

• MELEK'te 

:~ta SAKARYA sinemasında 
Herkesin ağzında dolqa.n. .• 

VALS DALGASI 
<Filmi mütemadiyen alkıılaru yor. Takdir nazarlariyle 11cyrediliYof· 

FREO AST AIRE ve GlNGER ROGERS'in 
Zaferi olan bu filmi, Cumhuriyet bayramı tatilinde görmek fırsa~,i. 

kaçırmayınız. İlaveten: S. E. METAKSAS'ın 1stanbulu teŞt1 

PARAMOUNT JURNAL ve (3 dakika) öğretici film. 

1 ikindteırin pazartesi akıamı 

SAKARYA SiNEMASI 
B:itün dünyanın alakadar cLduğu ve (Vencdik müsabakasında birinci mü kifatı kazanımı olan) 

büyük, zengin ve mühim ' 

Bir BALO Hatırası 
Şaheaehinin ilk iraesi münasebetiyle 

Büyük Gana Müsameresn ~ 
Heyeti temailiye!i: Hiç bir filmde birlepnesi mümkün olmıyan 8 büyUk Fransıı: artisti: HARRY BAUR -0t1f~ 
RlE BELL- RAlMU- P. RlCHARD WILLM - PIERRE BLACHARD- FRANÇOISE ROSAY ve L 

JOUVET, Biletler şimdiden 10atılmalctadır. Numaralı biletlc.-in evvelden aldınlmaSJ rl:a olunur. 
Fiatlarda hiç bir zam yoktur. TeJ: 41341 

Dünyanın Baı rollerJc: 'Jl - Ben artık burada durmak istemi
yorum, beni başka bir tarafa ~önder -
meniı:i rica ederim, dd:li:n. 

Arkada} Aram: 

- Peki kardeşim, dedi, seni istediğin 
yere göndeririı. Fakat sen şimdi bu 
vaziyette bir tarafa gidemeı:sin. Bir kas 
gün felaha burada kal.. lyice kendini 
bul, onaan sonrası kolaydır.. Esasen 
ben de ayni şeyi düşünliyordum. İster
sen arkadaJlarmr görmek üzere §öyle 
bir Parise kadar gider, sonra gene bu
raya gelirsin. 

SA HA y en büyük filmi 
Sinemasında BUFF ALOBiL 

(Maceralar GAR y C 0 0 p B/l 
Kralı) ll 

Türkçe J E A N AR 1 n 
50 

.. zl u·· ao.ooo at, s.ooo kırııı:,! 

- Evet, artık boı oturmaktan canım 
sıkılıyor, kendimi unutmak fi.zere bir 
sergilzefte atılmak istiyorum. tatcne
niz hfç Parise bile uğramadan ~ofro 
Berline gideyim. 

"' derlll adam, 10000 ttgllf 
-::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:=::==:=:=:;:::=::==::::--------------=B~a~gu~··~n~sa==at:_:l:l~d:c~m:a:tiD:·:e~v~ar::dı:r·:__ ______ ~ı_•_•_•_•_•_a_•_•_•_•_•_•~ ................ ~ 

3 senelik bir taalladan sonra ilk 
ve musiki Uetadlarının 

defa olarak TÜRK Artlstlerlnln TÜRK Rejisör 
yaphB• senenin Biricik TURK Fılml 

GCNEŞ~ DOGRU 
Bugün saat 11 matinesinden başlıyarak lstnn bulda iz mirde lE 0 !hl a m lrc.Sl Sinemalarınd8 



.,.UıCDnavet ve aşk romana 
~hrtaue·nba bu gtızeı romu• (VLNQ) ta.ratmdan tDrk.CeY• ı;ıevı"Jlıiö§Ur. 

~ -41-
"- - Bu b "' t'olil a da.ı !POlia 11-1! • ~ • }'t .h nplQu ~ •llclnycsı, •ı;rçmm 

~lldU Y~e&cınu :Gll1yorau.., di 

~"İiı-. 
St! -c::k leale ve :idcta :ıtu.tah-

~ ~t. ı11ıelctubuın 
tı ~ ~ t1 'aldınız. .. Ali ... 
~iiyot ~et CarJiamda .ne yapma
- ~ ~unuz Lcdi Horbliri? 
.... IQdnıızı •Ö ~ • • • 

~ .ı.,.,~azıa tafsiıı::~ !Yn 1~ız cfendım. "'"lt'Jti . ~ e uzumnr? Her 
lbt!c ... ,.. • &ahilde h b" . 
l::ırı -. JCyd' 0J lr zaman :geçır 
-"'U ~1~· Fakat kot:alar, tbuna ta.. 

~al~ ~r. Umarım ki. Jizcldeki 1 

::
2

•• Şayal'\.r h ınaliUnatun yok anmu
dz. llzcıı ~t bir kadındı buma
L • Otelc:Ucrcıe • ıkapıy.ı aıla lpfim'laz 
'~ladedi . n topla::ıaz:ı malCımat f~ 
~ r ... .Snnd' · ' 
ti .. : ciheti~. ~~ ..ö~nmek we-
-...ıze illi tc.., . ~e .nu, yclcaa ..zev-

Gerıç ~ di ctnıeıi? 
lio 111• 1 it.r.i)'!Crc'k .1: ... ~. d lı.: tınan, k . ~yor u. 

.rıce sindir endıne Robin90n -rolünü 
ı .... n~ tre~. Y«.,anc.ı bk11ctie.: 

fıt ~al b:!~cıyını. .. Siz alıcı mwnız? 
- h "Ur. !Gıyet n... 

oıı lJlalü •ısa ... 
li .... ~ai ii ırıatt .. , ınasrJ elae ettıniz? 

~tİtiyoı-... orbtiri, ınevzuumuzu ae-
llııy n: "•l.lnuı. o 1 . 

e"l "=ih • n arbcnacdir. Ebem-
' l et, 1.§te bu. 

~at~1Yorurn. Gösterin. 
"Utcı., '.baJını ''Jıay:ır.. manuında 
Alaycı aıa • 
.... b Ycı ıçirti ,.,,_ :"\.. .::ı.-.a· kl· r· cıay1:-, ha ~ A"ett.ıı; il'" ı . 

bi~ «tjiJ ~ Yır .. Bende yok. Üze-
lt r ' lQı hı doJrusu. sız l:ıeıii \tD'f 
o~ olutsa'k1*ilnl~tıunuz? jayct an
'~ 1ı l> °baıka 'bir safhaya ı'ircr 
'~ ~~ ~~~ar~. ~~r.mezacn evve1 

"t inu &orununuz. Her ıey ni-
' ~ .. ,_, ıanu dahilinde .:ereyan eder. 
'~ -ı.. Öhbö :a .. t..,,. 

Vtı 11..:..._ l wıuJO,. Kas par&? 
....... ~· ~11 rtgillz lirut 

- Bay Bara'lda 'Sin yolluyor, öyle 

mi? 
_ Buyurunuz, -oturunar madam. 

Gayet sevinffi. 'fa'kat lmirane bir la
vıt'la konu1uyorau. 

L-eCli l!orbufı. mihamki bir tarzaa. 
oturmak mecburiyetinde kaldı. Puaro 

da onun yanına bir wemle çekti ve 
pedcrane hitabile onu tatmin etti. 

- Madamı Kice .ederim beni bir 
doat tcli.kki -edinir. Buray.a ~imiıı 
sebebi aize masibat ıver.mcktir. Fcvka· 

lide cammn ıo:kan iJlet ortıunnda bu
lımdafummı biliyorum. 

Kadın, hafif tfu te'!J1e~ 

- Yok, ;bayır .. - diye ınutrldandı. 
- ninlcyin. madam. Sizden Mran-

nrzı bana ter1di ctme.ni.ri ıistemiyorum. 

Bunun lüzumu yo'k esasen. ÇUnkü her 
ıeyi bıny~um. 4}ı:i bir polis 'ıı&fiy.csi za

ten her ıeyi bilmek mt'.:buriyetindeC!ir. 

- 'Polis hafiyesi nil'? 
Genç kadınm :özleri testeker1ek 

açdaı. 

Erkeğe baktı. 

- 'Sahil - deai. 
'Ve ilave etti: 

- Şimdi Jıatırlryorum. l'.ayyarede 
11eyahat ediyordunuz .• Evet .. Sizdiniz .. 

- Evet .. Bena!m.. Şimdi madam. 
ımevzuumuza avdet edcJ;m, Söy!cdijim 
gibi, sizden csrar~ırı almak istcdifim 

yOJttur. Bilildt ve ümidimi.zfa hilifına 
10Jarak, ben ıize b!lmediğiniz .bazı teY· 
Der öfreteccfim. Bu aabaıh, daha dopu-

11a bmıdan ibir sallt <evwl, bir erftk sizi 
ıziyaret etti. ismi belki ~ Bravnch1. 

Siaeli: 
- 'Rol>imıon 1 - aiyt kekelecli. 

1'r, ~ll 1:! .. ·ı · 
h b\ll egı ! Bu "kadar yübııek bir - İanıi.ı:ıi delittirmiı. fakat aynı 

u .. ' ~it tllatna 11111 irnkin yoktur. 1ldam .• "lüria türlü munlar altına. c1o-
~t b:ı~oe etınek zahmetine bt ilatır. BW"aya ıarlatanlrk maksadile gel-'!"l:tJe . ~aııı:n. 'k'Jr" • 

. tjl\i lca aıucevherat 1biraz 1ay- di. 'Sizden para 11.r:ılınnU istiyor ... ira 
~ >'tlkaek ~~etti. ~kin inciler hlli ~linde bazı vesikalar var .. Ah, ne ihti

lllt . l'll •bıt !ltlarilc .ııattıryor. Haydi :yıtsrdık etmipiniz .. 1Bu "ft'likalar 'iM

~ Uı2 lir !lir iyilik edeyim• On bin dam Jizd"'-.A~, •imdi ele ba llsifin ı.ı, b ••ında . . • • • ""'J- -s 
ha ~ erı n ıekız bıne ınıyoırum. ıeline geçmiı. Yedi bin tsıiliz lirası mu-
~~· irıe &oıtıancu teklifimair. Da- lkabilinde sin bun!an verecek, defil 

tti "'cti IZltın, 1ki &iln de dl.i§ünmek ~., 
' ~- !Yoruın_ ımı. 

lttı.. ~ "-r - Sekiz bin. 
-..ıı...... ı.. ..... ~1:ı buıarM.,ac .. .:ır-• .._krar •1 bil lf '-.rt -tea " .._ ........ "'" - Sekiz bin mi1'Pek"1 .. 'Bu me • 
~ :Y&pecılc btı-1eyim yok. fğı 'buhnak <Sizin için kOiay mıdrt, ma-

~e 1~ ailktL dam? 
~ bir ? Bcn'iuı de Ledi .Hor- _ tm1c!nsız.. Tamamne imk'lnsız .. 

'ıt-:. ~ hatnia--- U-....:.... ..,.-ı: 
~~ _,__ ~ -Qı- !Esasen gırtla~rma kadar borçluyum· 
lıt.~ ~ ~ bu tuait alımda be>- Bu iş'in içlnaen nasıl çr'kacağımı hitmi-
)~ \', ~ llafalı:a da oalamaylf.:ak-
b\lti lt( İ&tidt~ Barrakıu aktirliilcteki 

.~eb~ır ~~dit • :-iğ~ Ledi Hor
liztd ""'C' ~k kadar yaktek bir 
'-..: dGs~or. Bu maddeler ii.ze
vt·~. ba .. le. uıere sizi yalnız brra-

' ' Cl ıuı:unüz, iyi 't1t:iJünürmzf 
' llll iti &~yet ı.:icldi konuıu.;·~ 

~ ': ~~ ."'t ilbe etfü 
)t,,..~'-t ~lırıel 'Qe derece merhamet 
~~~ 

8 
de lynı derecede katı 

~ a\;\,_--. 3 llndaıı da-:.. _,__._..: · 
crııı ,;·"'ııttn d ---. uıumı&. 

Sllttr Clt fttıaıu:' Zl\'ailı kadma, cevap 
Jr~ buelcrnadan aalondan 

~~d' l>ı-... illi ıo ıt.k 
~<lllrt~ ta buldufu nman, 

~\l Ot. .• d" 
l./ Q.a.p bitti 

1

~ nhıt bir nefeı 'lli:h. 
d' e •lnı !?Ole §Ülcür .• 

ı. ncıa bi 'k 
A rı en ter tanelerini sil-

'b C'\t'd 
~Otb . rt bir &la 

<lt lltt}'e bir k t &'Stnifti ki, Ledi 
'ttt tlç kadı art ızattılar. 

~e ita i~ :~ kırtta.ki YUtya töz 
-..udu• 

Ve <!U ~~ 

yorum. 

- Sükun bulunuz, madam. Ben bu
raya aize yarfüm için ıe1iyorum. 

Kontes, hafiyeyi süzdü. • 
- Bütiln bu mese1ele.ri nasıl öğrendı 

• '> ruz •. 

- Pelis hafiyesi olduğum ve adıma 
Puaro eledikleri .!için 1 Hiçbir pycleıı 
koikmayıru&. Bütlin if1eri ,,.... blrt-
1'anıs. Bu Robinsonun ıha)daftÜD 'ben 
gtlecep. 

- Pda .. Bunuıı için ne istiyonUll ur? 
PuaTO bir sellm ttrdi. 

- Yalnız gü.zel bir kadının ı-esmini 
iatiywum.. İımaile.. 

KaCbn bir çı'f hlt !kopardı. 
-Ah~ Aman yarabbi~ Neler ıelecelc 

baııma .. Sinirlerim .. Yarabbi 1 Aklm:ıı 
oynahf*m. 

- iHayır, hayrr .. Her JCY d~ele«k:. 
• .:a• • e bütün hakı-Puarora emnıyet euınız v 

· · Benden katr, olduğu ıibi ıöyleyımz .. takdi d 
:hiçbir teY saklamayınız. Aksı r e 
beni barek :t imkinlalrp• ufratırs .. 
:nız. ...... 

- Demek beni bu vuiyetten aurtt• ı ' Jı,, ~~rrteğe baıladı • 
''ttıl " uay da • • racalm 

lJ hiç de h \un olsa gerek?. Bu nız. (09T•nu var} 
falt ded' ,~tıriarnıyorum. _...;,_......:,__... ____ .,;_ ____ _ 

...... 'b llll' 
~ ~fendiııı • 

•Etn<ı • bay ıq 
' li ln Ctldi,ğini . Y~on Barraklu 
lı a ı .. p.,_. ltÖyhıYor. 
~ '"«t, alın " 1 

lltr~,_ bir~ ka bo oy eyse i~eri. 
\' 11:, trlta Y ldu. 'I'ck 
ttd· 1ı •ıra rar r&il-

ı: geltn rn!aanrı L be ....._ l! ııa r 
So ay Puaro: 

tıl l'I ttıotıa fi -
trıtlt ~ere &U 

lcorı , J)oliı hafi • . PJ>ece &iyin.mit 
teııj •ela Yesı odaya o-irdj 

nıladr U k "' ve ' · şa kapıyı kapa-

' 

- ,~, 4JinyoMft - .... ,..,.,.. 
tfttı, a&ım1 ! 

- iyi ama bu CJG.a.mı• "Mtı" Ji4i :u. 
'TUİnOe1 0:rttı hyl.aı bir flliaMCoju. •• 
-~~-o!/fl/ICft. I 

diM "ifihtyrMm "" ~Je """ 'Üllfm,, 
dır! 

Bunıan 
lllllyor musunuz'? 
.. ,,. - ~--

Elbise 
Fırçası 

Kumaştarın en 
büyük tlüşmanıd1r 

Fakat... ıkal&aatlmw 
t>iffttfittca BOftftl." 

Ne ~ yaran& yaramı. fırçalar, 
merlerinde dikkatimizi falla toplamı. 
-yan Nlerdir. Halblılki :ll, JU; de 
böYle deftir. 'Fırçalar w fi•--· 
ijzerillde durulmağa dtfer m ehea. 
miye'tf.eilr. 

Eweli. diıt l~ taaca O.h • 
aedelim. Pek yakın r.ama'llarda bir 
aOk'toı'. dit t~ kıllenıua mL 

a. ~ Gl'Mlu .. 0.ratıva cttme
•ile apandisit il~ hbil okla. 
ğwıu iddia etti. ?deli& Gcenı ma, da. 
fil mi? Buna. cevab "\Wti: iııtJH:ı 
Yalmz bir doktonm ~le biz mila. 
leuı mle u. ~ biı:l clfltUtıcllirmeye 
kili gelebilir. Soara, ditla"m ~ 

maauıdaa. fJrçaJaı-111 ~ iJd tan.. 
fında lleri ve ıeıi b&reUtll!'i'le bUa.. 
nılma~ıı mutaddır. Halbuk! tııu taa.z. 
ki.ti değildir. fll\'tlua yubn lllllir 
hareaıtı de Mzıailr. 

Blbias fırçaları: Elbi99 fırçalan, 
bir elbilıenla ı.a,.u ~. ~ 
nin dayanması, parlaklıfr, ytniliği ~
serinde en fazla •IMliiillr -nıaı lm' 1eY
für. Feaa Wr ~ w 1'ına b1r fırça_ 
lama elbi9eyt ""'8. ta'PbTt tedricen 

aşındırır. Elkiur. l'1!aitl,tat. h&nnı 
kaldınr. ne~~. bf"'°l: \mmqı -
lann en Wt;vü aa..._ fllCJJM)lr. 

Bununla bera~. lal>ka.nm dtişma. 
nıdır di~ fırçadan va~ıneyiz. 0 
halde iYf flrc;alawıt.7! 61Teıaal'Dyls: 

'1 - 'l'bzmı, "Ve taftUJ'Ula lııJ!rıaem L 

raınıa ıtfrmellne ve oraa- '.W'rlepıe. 
ıine !mkln vermlyece'lc Palcle fırca:. 
lamaya abJma.lıdır. ll'ırça tli kuna • 

~ tıo& ~ ~ ,.~ 'nl 
saire ortadan kalkar. F.ıca.t bu .unu, 
a!airldlr. Qlnldl bJclınlaı • ..._ 
~ lram8llana lllldsft ua.u. 
glnn11t1r. 

~ - ~1uunuı 'bııaıe1en..,.... 
tırçaı.mu tiltt)ıaeı hllılt ., olmll 
fm;ah\mnabtbr. 

3 - Fırçalanan şey•, lala- l'!Wo _ 
ba itina ile asılmalıdır. Gardrobun 
te'!lllz ve toauz olmnı ııl'.ltn&e1aı11 
eilphes~ zdir. 

' - Şaptalannm, her ÜIUıl ti!'. 
~alam'l.lmmL F~lanu •Pka.ltT. 
ea,pka \ııtuauna komnalrd!!'. 'Sıpbla _ 
rm blribldne IUrterek ..ıım~ 'bas. 
maması için bunların, kutuya \ionme. 
dan e~ı. birer klğlda 81.nllnuı anı .. 
vafık olur. 

Tonton amca
nın kayıAı 

iskarp nler 

Fokur fokur kaynayan sıydaalriM 

lbuğusu, ıofuk edanın havasmda b!T bt 

\ia1aa ~-~ "IOhık,, Si
ınileri ,er ,er dö1riQnıitif -emekaar çay -
daalbm, :romnaan a-. • ııo._ · 
lifin~ bemer bir lba1 wr-

Dıtm..a.. u,pa ..,,_ m. 
• .. • N .....__.,_ 

1Cai!m, irall.ah:ı '•A•1
• -'"•-7-• 

Baba'" opı. bnı .e]ı 1 l'lii, ~ P7 
barialı:larmia y M p•c"'IV 've Rf • 
tiai btı'k W1eıU lı:amılsmı ~ 
caklariır. Ve.. 1"ııln _.. aıb'k Uıla 
oa iki ISMlt lmrakllama w Wı:a' ... 
mij'CiOdL. .. 

Ot-1 .. ~ ,... ,_ i!leliıw 

ClllİI .W.. dİılS '*8tla Jİl'lllİ ~
ia llir 1 F tr-111Jar--- Uaaı
~ y._ .. Wtli ...... Laılt
..- P.r- ..... Ai 1 ..... 

... _ Jıiat5ea,, 1l1tifik ....... 1lir 9i1lk 
koıpta.. 

Dili>==..._ h' rbopam )'U'ta 

yırta ıeçti ve bir zehir cibi midesine 
cıturdu .. 

T'aba, anaya .• Oğul, hem a:.aya, hem 
babaya bü"tl .. EPJlrtı'ir,. Peiicertyi a,
mak ~ 'llıla. Bu itflam m. cmnıan 
erçiıilemifti 812\i Jtlqlr:. 1lel' -

p !L:ft.I .... .': :ı nclaria 1ııirlken an, ,...wı ~il u· 

serine aftfi'1. SiS ..plm ldillerinI 
• çmao.. 

Bitifik koqunun iniltıltmu ilrpere
rek aa,aaıar-: 

-Z.iri,,.a litti~ Kaaiiye mi kay -
ıtmın! .. 
ıw., -.ya .. Oia1. ._..,.. 'bem 

ltaR,- klnl .. Dta.Jwn padU li
yah aklen narilı; ,....tı .. 

- 61111 uL • flt.\1 
Deli. Dltlwıi 1-ltllD&. 
.--. o .wı ı .. ptlMii .. v~. o'ful, 

UIUUll uyutmlk ~ ..tleıı Jııayu1a .. 
nna Jtcıtta,, 

SabMtı.. ltu U,. l&,,. ,,atıyordu. 

Bititik komtunun, aobfa ~otak bir 
Jtol cibi uznn ,U)lırt .... aran -
lrk göle bunm buram duman aavuru -
ycmlu. 

Damana alaamn.,,nn, ltn ~ JIJ't

ınu, ~ "1.tıtiEfet blr '1ftM'l'ftfOrtm ·

töI,-mıleft 't«>;llNtı tıaJail•r'Ml 1lllftll\t 
:iatlJamiftir. Ve. '.Bl'f 1ri!ililc 1ııw falıir 
aile. ~ak ~ eıuıılllllda. itten 
yanaa ıöıleri yırwutdaT t* !ltft 'Jilt, 
kendilerini ımıclrlduma, :ÇGlak .9it laol 
cibi sokaia uzanan bonıaiyle dt kont
ıulannı, sobalarının yandığına inanc'kt.,.k iıterler .• 

llıba, altrnıJ; ana elli yaımda :vard&t. 
En btiylllc o!ul. '&lmUt, b&r c~ete 
kurban &itmİJ .. Onun iki f'•J kü_çülü, 
bir ktit{i lclet - bn rütme idttl - yU
ıUnien, knabı hıpi.anesınin dar bir 
laüct ı Jl'ffe ıünlenft1 t1olaanıyor. 

En biiyUk lnı, ~n ytai )'11Şrndllydı .• 
Tannam ırıalıtmeti Un.riat oJıun... Onu 
aa öldwen ftttı2d1... Jkı "~hl•· 

lrfı '" .... 
Maden ocaklarında kazmacı c,Ian 'llt· 

auıhk babanın kazancı, renç kızı an • 
w bif1d reıatabitdi .. au atmda, ~ 
ca ptıikr. Nttnlıcbt!erirıtui ild odak 
evi sattılar. 

- Kadri;read kıy.bettim ! 
Diye hıçkıran anının f ıryaClında, ln

sryla beraber, pek çok ftyin ae kaybol· 
maan&n doğan bir acınm tasalan o • 
kunuyor .. 

OfUJ.dan umut yok.. O, hç*'ıc 

Jaücre&lnclen, On bet yıl aonnı • elet 
itmez, tal kalına - kötürüm çıkacak ... 
ihtiyar babanın, ihtiyar ananın ~ 

bağladlkJan ''Kedri~,, eik, ld!Mrattt, 
ıüzcb.ii. Ona i1'i· hali n1rti yerWe bir 
koca bulabileceklerdi. Ve .• yalııuz Kad
riye değil, ke!\dnarl dt, JCıdriyenin bi-

Yazan: Reeat 
~ meldz, .lriTi t>kuz yaımda iki kız kar
dtyt de. 'l'irn rahat nefes alabilecek
~i. 

~'b. mn, ı.oı'bia l:ııir çolak lkOl 

ıcı'ın 'ıızaMJl boınm1. ıo CÜZ' - aan..auı. 
~14-.ı-..mig. 

Cenan çalm"k lwarlaniı. E..a bm-
p. Mır - w beı' yerde~ci
lıi 'ba fe1ibt -~ • ekle~ -
lef. Diz lrapülen t.ı.a lan....-. 
in ~ tipi,e nim•. ~ 
cıiii, llııMı-mm wıı1aııtkn. •••ımam 
~ ............. .-.aaa .. 

Ve.. dar lh~ bra açlmı, 
bıra ai:aDama brqan aü wR1lı 

ana: 
- X2driye 'buıün biraz ci.lba jyi ! .. 
Derdi .. 
Ona ciıaralır ıetiriılili: 

--:;rtdriyeniıı hediy•i •. ; 
Derdi... 

Ona, bin türlü cüçlük ve ye>ldu içm
de yününü bwuıturup, tünlucıt utn· 
ıarak fanilalar, çoraplar örerdi .• 

- Kaati"d.k senin içUı huldadı ! 
.Derdi, Halbu]Q, :yatakta -yatıMktatl, 

vUtuclunda yaralar açıla~ muı, 
ldejil ıfanil& .t;rmefe, ~ alt 
takati yoktu. 

ıGec\ batan .bir 'f"llllnin aniMdımıa 
deıUin -dol\1f'l ribi, er~ !AMe
de lmnm!rfa botuma, ;!elikl'ftlr umuau. 

na lta6 .. 1!91 ~ir ya'ttıfı ot }'ita • 

ğsrıa lllt"t U.tU serikli. Hı~nnağıı baı· 
ıaaı~ 

- Kadriye öldil ! .. 
Dtye, 'tntedl. :ı.'la'k, tıı duvarlar, sıkıJ
tınp decekniif tibi üzerine yürUye>t; 

pentttenin lcalm 'parmaklıkları, ;&özleri 
nin '6nttnde, birTh'iriyle kuca"klıtan ib~a 
yılanları ıibi korkunçlaı~ordu.. . . ,. 
x.yı, her ıünkündcn ıceç döndü .• 

Anaaı ve babası. yUMıC tia ~ 
bek1iyorlardr. 'Yıkarl::h; oturdu. " 
Kadın,~r: 

- Kadr~e,yi &ııl:bnd4'Jer, ır.a,... --- ....... 
- Ben bu .a.ift 1!ıa 1ladar 'Al* 

ola bı1ecefini d\itUıtı••._ 
- ........ 
- ..Ad~m:: ölüba felAJMI ~r 

&clmeaiA öiye. ıtilitftOft &Jıallkabaannt 
fakirlere verirler .. Ka41h~ t.lift.. 
Jere veri}eçtk bir c!!t bk.ve~ t..ı... 
1t1a~ılar. 

- ..... 
- İyi <>hap ltalbnta MWtl eha "Cml 

teaiaini acnı, 'Cliye, ii1çWr .,_,len. 
•• citdimMtltt .. ......... 

DelDtaabıatn btrft ~ıU k&aeainin 
içinde bldn Ka,., bu Dyı gibi metin 
ç~ utaı-. ttlwıa h~\n ıytıtdu. 

Kadın, onun giyah, lkttırcılr u.'1annı 
okıuyordu~ 

- ~Ilı!\, "b )'t~l 111\l 811ft6t '\'Cr• 

Bin, Jltaya .. 

ltept Enis 

On milyon •ramolon 
pi akı 

Sovyet Ru~ ~ıtiftin~t inbll· 
bının yirminti yıldönlmUftft, Oh mU• 
yon ırımolon plakl 'Mtthfa 9k&rt1k
cakttr. 

Bunlarm yermr, "Ali , stalift 'f't M~ 
lotofun nutultlanftr, fiil 1 lla So'f'Ytt-
lu birliği lftil~tlerini\ a ·u ptlnıtnın 
ihtiva etmektedir, 

_... ___________ -------
Sun 'l "C,. vı,-.,"1ltol 
Motltıovada Str~y Oı•~ .a ' 'tt \cim. 

ya enadtüıtı ltbotatuvltlattt 1la' 'ltor
bilt llutalllma karıa blkn1:' "C,, 
'\'itlmini.Al, tunt t\ltette ihl:ara ' 1vaf. 
fak olunmuttur. Bu ı\&ftt "~• 'fitt' ini. 
kaliteıi ve haHaları ltibarile telMt 'Cu 
vitamininden atafı defi~it, müteaddit 

' .... 



Hintli pehlivan 
Mülayime ancak 27 dakika 

dayanabildi 

Hindli pehlivan Fa.ınl Muhammed, 
Clün rene bir hayli blabalık olan Tak • 
aim •tadında T0ı1ri1 ikinciıi MU!lybıı 
ile karıılaıtı. 

Haftatardanberi beklenen bu Drtı • 
taımadan enet iki entunan ıtıre.ı da·· 
ha yapı)dı. • 

Sllleyman - Huıllt · 
İlk müsabaka eski küçük orta birin· 

ciıi Süleymanla Hurıit arumda yapıl· 
• dr. Bu karııla§manın milc!deti · Yirmi 

dakika idi. 
Hakemin düdliğiyle hücuma · ıesen 

Süleyman birinci dakika rakibini altı· 
na aldı ve baeal: kUndeci tatbik etmek 
için uğraııyor, fakat bir teY yapamıyor· 
lu. Uıt u.te tatbik ettiii kündelere 
: urtit mükemmet ~ .. oyuniyle 
tı tıkabele etmekteydi • 

Kiloea üstün olan Süleyman, müsa• 
·-ıkanın baıındanberi ilatte cüreıtiği • 
:ılde bir §ey yapamac!ığmdan 15 daki· 

, .ada hakcl!r cUretin ayakta devamına 
karar verdi. ' 

20 dakika aonurida hlkemler, fula 
bir hikimiyet giSsterememit olma1ma 
ve kiloca da ağır olmasına rağmen Sü· 
leymanı puvan hesabiyle galip ilin et· 
tiler. 

Sındırgılı lbrahim 
Karaeabeyii hayati 

Bu kar.§ılatma da yirmıi dakika · idi. 
Müsaöakarun ilk daldbıında cU.el bir 
salto yapan Hayati, tbrahimi yere dü· 
tündü iae de bu büyilk taııikeyi iyi bir 
srynlrtJa atlatan Smdırgıh bilclıi 1& • 

yeliıide kunetli ralCbini altına aldi. 
Bqinci C5aldbda Hayati ıene O.te 

geçti n bir ild ddla ıtızel kol kaptı, 
fakat OfU11 biJmcmesi yibilnden· bçır. 
dı. 

YS!lnci daJdılcadald tek kini de ayni 
akibete uğradı. 11 inci dakibH8 kle 
takmak iltiyen Hayati rakibinin milkem 
mel bir oyuniyle altım dliftU ,-e büyillr 
bir tehlikeyi de köprü ile- atlattı. Nfha. 
yet 17 inci dakikada nefia bir tek lde 
takan lbrahmi (ilzel bir çapru yaparak 
tufla müsabakayı bnndr. 

MOIAyfm - Fazzal 
• _Günün 1011 müaabebar Hindli pehli
van Fauat Mubmwned ile Milllyiın a· 
ıumda yapıldı. Her iki pehliY&n da aJ. 
Jaılar arumda rinıe çıktılar, birbirle· 
rine takdim edDdiler. IUkıemler eneta 
pefin yinn.lter dakikadan ilri dwre 
yapılacatmı i1ln ettiyse de halkın pro
\eatoau ilierine bir saat olmuma karar 
vermek mecburiyetinde kaldılar. 

İlk hilcumu Hindli pehlivan yaptı, 
ve Müllyimi belinden bvrayarak min· 
der kenarına kadar ıilrdil, orada yere 
yuvarladı. Bu minder dıpnda olı!uğun
dan mU..babya tekrar ortada ve Peh· 
livanlann uran müddet elence yapma
lariyle bıflandı • 

Bu tarı: oyun g:ttikçe 1ertleterek 
yirmi birinci '1ar.kaya kadar aüı+,, 

Bu esnada her iki pdıU~an da biribir· 
Jerinin favul yaptıklannı fiktyette ba· 
Jundular. Bu su:-etJe bir iki defa keti· 

Jen ıtıreı ber i1cilinin de çekinrm OJU· 
niyle ~nam edi70rdu. 

Jlaaa1nk1ar tıe hakem 

Yinnibirinci dakikada Mülayimin a· 
yaklarma hücum eden Hindli yere dil§· 
tü, ilıtte &ilrepeğe ba§lıyan Mülayim 

iyice bpanan rakibine hiç bir teY ya
P&JD!YOrdu. Nihayet 26 ıncı dakikada 

ayak çevirerek Hindliyi sırtüstü çevir· 
di ve üzerine l'icdi. Mülayim bu su • 

retle ı1ireıin tam yirmi yeldinci dakika

aında Hindli pehlivanı güzel bir tuıla 
maflQp etti. 

Müsabakadan sonra görügtüğümÜz 
pebHvanlardan günün galibi Mülayim 
bire ıunları aöyll:di: 

- Birkaç gündür hastaydım, bakın 
yil%Um htll aapun, Hindli de çok 

ku-netlidir. Son z~ güreıtiiim 
pehlivanların hepsinden daha iyi.. 

, Ben bu mlilabakada on\ı yormağa ça 
lıttım Ye muvaffak ta oldum. Yorul • 
dufunu hi11edi:-.ce ayaklanna yapıJll • 
rak yendim .• ,, 

Hindli pehlivan da: 
- iki aydır seyahat etmekteydim ·• 

Yorıunluğumu almadan gürcı yapnuJ 
olduğum için yenildim, dernittir. 

Yannkl l'ftretlerde Tekirdağlı 
İki rakiple kartılaşacak 

Türkiye baıpchliv:ını Tekirdağlı 
Hüeeyin dilnkü müsabakanın mağlubu 
Hindli ile, galibi Mülayimi yarın ayni 
nmada güreşe davet etm;ştir. Bu defi 
kabul edildiği için Tekirdağlı yarın ' 
vell Hindli ne sonra da Mülayimle gü
reıecektir. 

Bir stadyom 
bozuluyor 

!etanbulda federe olmryan klüplerin 
en büyük sahalarından olan Edirneka
pı dıtındald Borkurt futbol sahası için 
bu lrlilpler ıaha sahibin'! kira vermedik
lerinden mal ıahibi 2bayı öko:irlerle 
ıürdürmeie batlamııtrr. 

Şimdiye kadar üzerinde bir çok tur
nuvalar yapılmıt ve ıon zamanda E
minönil Halkevinin tertip ettiği birçok 
iDaç1ara ubne olan bu ıpor meydanı da 
~lelikle ortadan kallayor demektir. 

Macar 
futbolcuları 

BugUn Jlk maçlarını 
Ankarada yapıyorlar 

Dl1D sabah tehrhnlze geldiklerinl haber 
verml§ olduğumuz Macar klüplerinden Fe.. 
bllıı ve Nemzeti muhtellU ilk maçını bugUn 
Ankar& ıt.admd& Ankara muhtelit! ile ya. 
pacak ve a.lqam llzeri de latanbula dönecek.. 
Ur. 

.lıllsaflrler ikinci mllaabakay:r yarın Fe. 
nerbahçe ıtadmda oynayacaklardır. Macar 
takımı - bazı mealektqlamnmn iddiaları 
bilt.tma - Macar milli B takımı olmayıp 

- birkaç gün evvel yazınıı olduğumuz gibi 
- Pe§te dördüncU.U P'ebU. ve be§tnclai Nem 
zeU kIUplert k&rıflgtd.JT. 

Nitekim dün nıla&flr kapt&Dile gl:SrU§en 
bir arkadqnnrz Kacarlarm Ankarada çıka. 
racaklan takmu d&hf öfrenmlft1r. Bu ta.. 
Jnm çıkacak Kacar onblri fUJllardan mü.. 
teıekklldlr: 

Kaleci Anreı (Nemzeti) - KUdatUer: 
Veber (Feblla), Fepta (Feblll), - Muavin. 
ler: Tull (Nemzetl), Balok o(Nemzeti), Salay 
(Nemzeti), - KuhaclDiler: Beki (Febüa), 
Turay (FebU.), IClflacl (Nemzetl), Blamt 
(Nemut). Harvat (Nemzetl), 

)ı{uhtelltfıı lkl oy1JDCUIU, tanmDUI kaleci. 
Jerl Cikoe ile R6k yalnız tatanbuldaki mu.a.. 
bakada oynU'llcakJan içln .Aııkaraya g6tU. 
rUlmeml§lerdlr. 

ıstanbul muh
telitini davet 
İstanbul bölreıi futbol ajanlığın-

dan: ı 

Mat.:ariatanm Peıte muhtelitiyle İ ... 
tanbul lmlhteliti araundaki maç 31 - 10 
• 1937 puar günü Kadıköy Fenerbahçe 

stadında yapılacaktır. Maça tam saat 
üçte bqlanacaktır. 

Maç hakemi Suphi, yan hakemleri 
Feridun Kılıç ve Samim Taludur. Muh
tcliti teıkil edecek olan apğıda isimleri 

yazılı f utbolculann ayni günde saat 
ikide Fenerbahçe stadında bulunmaları 

tebliğ olunur. 
Fenerbahçeden Hüsameddin, Meh

met Rept, Esat, Niyazi, Naci, Bülent, 
Fikret, Orhan. 

Galatauraydan Eıfak, Salim, Bü-.1 
lent. 

Betiktqtan Hüınü. 
GJneıten Cihat, Rıza, Faruk. 
Vefadan Muhte§Cm. 

Galatasaray 
Borsadaki maçı 
9·1 kazandı 

Cumhuriyet bayramı dolayısiyle 
Buraaya gitmif olan Galatasaray klü
bünün Etvak, Bülent ve Salimden mah· 
rum futbol takımı Merinos ıpor klübü 
ile yaptığı nıüaabakada bire karp dokur 
golle galip gelmittir. 

tÇERIDEı 

• Her yrJ kıdem zammı gören ötretmenle. 
rin •:vıat evvelkine nazaran arttıfı fçln L 

IA.kadarlar bu yıldan itibaren bUtçeye yeni 

tahataat ll&ve etmekle beraber bir otomatik 
kıdem zammı ,ekli de koymUflardu'. Bu 
fekle göre bir dereceden dJter bir dereceye 
geçecek öğretmenler sıra bekUyecekler ve 
ancak münhal olduğu takdirde o dereceyi 
aıac•klardır. 

• Belediyenin tamir etUrmedlğt Kereste. 
eller - Eyüp yolunu bu hatta ifUyen otobOıL. 
Çüler yOlun en bozuk yerlerini kendi arala. 
nnda topladıklan para lle U.tünkörU tamir 
etUrmete bqllUDIJlardır. 

• Karabükteld demir n çelik fabrlkalarmı 
7&pan Braaert prketlne men1Up on kifillk 
mUhendlıı gnıpu Londradan ,ehrimlze gel. 
mı,tır. tng1lls mtllıendlaleri bugün Ankara 
yOluyla KarabUke gideceklerdir. 

• EırılDönU halkevtnde, dUn re811&Dl Necmi 
Rtza t&ratmdan 'bir karik~Ur ııergial açdmı§. 
trr. Akfam& kadar 3000 ldfi •rgfyi ge~ 
tir. 

• Çadırcd&rda kanat Kellh&tl 6ldUnn Re. 
pt, dün UçQncQ cesa llulh mahkemeıılnde 

IOl'gtıya çekildikten IOl1r& b&kkmd& tevklt 
karan vertlndftlr. 

• Keauaa N&llldm stma Çinin .Ankara 

Türk spor kurumu 
Madalya ve şilt dağıtmaY' 

disiplin altına alıyor 
riyle diğer müsabakalar gaUpl 
ya doğrudan doğruya Türki~:1ıl. 
menlerine verilecek madalya• F' 
veya rozetler için en muvafık 
bulunacaktır. Bütün bunlar 
henüt mevcut bulunnuyan -
ni ihtava edcf.:eği için mü 1' 
sında bir de Türkiye SpOl' 

Türk spor kurumu çok mühim bir 
karar vermiıtir. Güzel sanatlar birliği
ne bildirilen ve yardım istenen bu kara
ra göre §İmdiye kadar muhtelif resmt 
m:isabakalarda gelişi güzel verilen ıilt, 
kupa ve madalyalar ııi disiplin altına 
alınmaktadır. Bunun için Türk Spor 
Kurumu genel merkezi bir müsabaka 
tertip etmiştir. 

Müsabakada, genel merkezle fe
derasyonların tertip edeceği müsabaka 
larda Türkiye ve mmtaka birincilikle-

Şeref stadındaki turnuva 
maçında 

Pera, Beşiktaşı; 
/. Spor da 

Şişliyi gendi 
Cumhuriyet bayramı günlerinde ya· 

prlmak üzere hazırlanan futbol tumu· 
vası maçlanna dün Beıikt&§ Şeref at.a
dında baıtanmııtır. 

ilk karşrlqımayı Şitl; - tıtanbul • 
. spor, ikincisini de Pera - Beıiktaı ta· 

krmlan yaptılar. 
lıtanbulsporlular, lrmirli Vahabm 

da oynamakta olduğu Şi§lilileri 3 - O 
yenmeğe muvaffak olmuılardır. 

Pera - Beşiktaı müaabakaıı iıe Pe. 
ralıların açrk hS.kimiyeti altında cereyan 
emiı ve neticede 3 - 4 Be§ikt&§ mağ· 
JQp olmu§tur. 

Y a r r n bu turnuvanın finali 
düntoa maçın galipleri Pera ile İstanbul 
spor arasında oynanacaktır. 

Akınspor 
Karagümrük 
karşllaşıyorlar 
Bu maçtan sonra 

turnuva finali 
oynanacak 

Karagümrük stadında yarınki pazar 
günü çok mühim iki futbol müaabalıcau 
cereyan edecektir. Bu maçlardan biri 
Karagümrük ve Akınspor gibi İstanbul 
semtinin en zorlu ve taraftan çok, iki 
takımı araaında cereyan edecek, diğeri 
de Eminönü Halkevinin t.ertip ettiği 

turnuvada bugün finale kalacak olan 
iki rakip arasında oynanacaktır. 

Müsabaka proğramı ıudur: 
Saat 11 de Alunspor Karagümrük B. 

taknnlan, saat 13 de Akrnspor Kara· 
gümrük A. takımları aaat 1 S de final 
maçı. 

elçlal general Ho • Yao • Tzu'nun Çlnde bir 
ordu kumandaniıtma tayin edlldiJi haber ı 
verilmektedir. Uzalqark harbi dolayWJe or. 
duda flll hizmete giren general Ho'nun ye. 1 
rine Ankaraya yakmda yenl bir aenr gönde. 
rilecekt.1r. 

• Yangın vukunda itfaiyenin su lht!yacmı 
tamamlle k&r§ılryabllmek için, Belediye, mU. 
him bir proje hazırlamı§tır. 

• Tramvay ıırketlnden almacak para lle 
Haydarpafadakl tren yolunun Uat11Dden tram 
vay geçit köprtlaU de yapılacaktır. 

• Tıp fakülteııine ait enııtitUierln bir ara. 
da bulunmaıır için verilen kararın tatblldne 
geçllmlıUr. İlk olarak ııhhlye vek&letlne 
bağlı bulunan Çapadaki kuduz enatitu.tl bL 
naıır üniverııiteye devredilrnl§ ve enııutU Ku. 
lediblndekl eııkl lngillz hutaneal blHIPJI& 

tqmarak iki gUndenberi orada Çallfmry& 
bqlamııtır. 

• Balıkelirln Çal1f D&hlyealnln Göce~ 
nl köyünden KA.mll knr H yqmd& Dudu, 
Fettah oğlu 13 yqmda 11& tarafından ka. 
'1!'ılDU§ ve yakal&DDU§l&rdır. 

• Buraa belediye reisliği Qç aydanberi ve. 
kAJetıe idare edilmektedir. önUmUsdeld pa. 
zarteııi gUnU belediye meclı.t, devre toplan
tıama b&flryacak ve yenl bir relıı eeçecekUr. 

OIŞARIOA: 
• H&bef lmparatorwıua hUolUll k&Ubl im. 

rozeti yapılması vardır. 
1 Müsabakaya konulan tef 

gibi şartlar bulurunur lbırll ıcJ 
tesbit edilmittir. Şimdi •--'
bütün Türk aanatklrlan CJ.aT"'. 

mektedir. 
Miiaabakada 

kazananlara 100, diğer 
.zananlara elliter lira veriJeceıttif • 

Almanya 
Avusturya 

El topu mDsabalı 
Hallede 20.000 aeyirci &ıllDde j 

olan .Alman el topu milll takJJll! il• 
ya m1W takum arumda yaprJJDJf 
ta, .Almanlar 7 .5 galip gelmlflerdit' 

Bu maç, .Almanya. A:~..111 
maçla.rmm onuncu.u ve .AJmanY-::,dJ 

kadar yapt:Jfl eltopu k&r1rl&fmA1~ · 
cusu idi. Almanya bu 29 
abı1 ku•nmııtır. 

Dilnga futbol şatll. 
gonası ve Arjanl 
UçUncO de!a yapılacak oıan ~ 

ıamplyonuma Arj&Dt1nln de ~ 
tt entemuyonal futbol tederanoo 
diı1lm.J,Ur. 

Ancak, Arjantin f~~ .. 
m~ etmemlf olm&tlı CIOJAJ'

tlnln dl1Dya pmplyoaum& 1tabUl 
ıniyeoelWaenUa belli deflldlr. 

Bu meMie, l'Uanm 6 UkkA.Duııd6 
yap&ealı toplantıda kat't bir ~ 
nacaktır. 

paratora bir Tlll& a.tm aJınak ftllll' 
gltm.Jttir. 

• Şamdan bUdiı1lditbıe glSre ~ 
hWdlm. lilrmekte olan frrtma 1f' 
liBinde yeniden tahrtbat yap~ 
ev b&r&p olmU§. Uç bin k1fi m 
mıttır. . .J 

• lngDtere ve Frananm Ak~..U 
amiralleri yarın Tunwsta to~d..t 
Nyon muahedelll alıkAm.mm tarı-
konupcaklardır. 

• Letonya maliye nezareti .. 
ticaret dalreal dlrektısr11 muayiJSI 
mık muahedeler tubeal fetl Vo~; 
ye, Yunaniltan. Bulgar1.ltan, ~ 
goelavya ve Çekoalovakya De eıcc::;
z&kereler yapmak ve &nlqmalal' 
üzere lıareket eylemlftlr. ...J1J. 

• lııgilere htıkametl radyoda ~ 
lerle nepiyat muelulnt ~:J 
zeredir. Kullandacak Dk yaı.nd 
dıT. 

• Doktorluk Nobel mWdtatr. 
Beged Untvenitaal profeelhi~ 
Arguye veı1lmffUr. 

• tngilterenln P'll18tln fev~J ~ 
Van Choepe lstifa etmlf n bO ~~ 
olunmUftur. Yerble daha Jdmlt 
DlelnlfUr. 



}) Janet Mak 
G~natd'ın cenneti 
u~eı Yıldızın bütün hayalleri 

lıt~liaYalJerirı t h ha k İ kat 01 d U 
b tta IÖ a akkuk ~Yat Ylerıir J etmediği her cekler burada toplanı:11~tır. Bir af;acın 
. ı, bu • anet M k D ., tını .. nun h' a onald'ın <!ltında, mermerden bir iskemle ve i<-in-
~· tc.ıte ıç de d • ~ tl . rıni§ti . ogru olmadı- de sular foı.kıran «aheser havuz vardı. 

' YUlt r. ÇUnk"' :ır :r 
tıııı c · •clınede u, 0 • bu yıldız- Daha ötede. damı tıpkı köşkün da-
dıı tııtiği rne"k~. evvel. senelerce bu-" oı • ıı tahl'J . mrna benziyen bir ahır vardır ki, içeri-

13 .. '.11ayı dUt'" . 1 eder biı .. yıl-li Ut~n b :rUnUrdü sinde Janet'in beyaz atı ve Gen'in siyah 
0lı"ut ~ hayal v · .• •. kısrağı bulunmaktadır. 

1l:ıcr· haı:ıkat h 
1
. c: duıunct !erini, rlll~c ın S:ı • A ~ ıne koydu. Bugün. Hepsi bu kadar değil. .. Yan taraf-

. tah Yr ın ~n ··k ta, sıraya dizilmi~ birçok küçük kulü-
t"ı "'ard ayyuı ettiğ• yu ıck tepele- becikler görülür. Bunların her birı· . '-ı·-
k~a ır, O ı.ııien daha güzel ., 
b ıı b 

1 
nu seve rer cins köpeğin ikametgahıdır. Kan 

•tpz' U un;ıy . n ve sevdiği bir 
11\dc or. M h koca, köpekleri son derece sevmektedir-

.\ n dyadc eş urdur. Fakat 1 ••k 1tıa1ttlt Qıeıuttur. er. 
~01.ltateleri:~· lanet l.öıkünün yük- Bütün bunlardan soı:ra, çalışma sa-

1"lld en biri 
tctırıckt u ~e tabiatin ne .. çık~rak, .oradan 

:ıı. edır, guzellıklerıni ıey-
Qll it" 

ııaı~·ıa 0§1'ün ta . 
~ Ciene R tihçesi Janet Mak Do-

ayınon~· c un aıkiyle bat-

b b~nc köıtcu b' 
~.:a~ e, lanet bır aeen evvel aatın aldı· 

· " 1 ay • und htiıı 1nda, k • an ancak geçen ha· 
Cc · c.•.:aırn k Cctı Çırıce hab ın ollanndan, • 

~t c~e ~ilYtnondc:dar oldu. 
tııne y • un, bu tekilde hare

eıane sebep, Janet Mak 

Üstte : Moris 
Şövalye ve Janet 
Mak Donald. 

bo 
b ~l.j· 

1.tau Ilı, b·· 
~ •tın.ı. 0Yle bir k" k 
,.._,, ..... •ık k . oş e sahip olmak 
_,.r_. 1\ L• 11 ızhar ı · w • b ,1ı~ •ııç beıı. e ıgı aı zuydu. 
b.'ttl\~· ktttek ı etmeden niıanlııını 
it L. ı9 ~ onun ... d'•• 

"'oı~ t ta -v ıgı renkleri 
.. S,.,. ~al>tır tn onu:ı iıtedili tekilde 

!öne ttııli rnııtı. 
dctlli Ytl:lı~ bil. 

' 113.. Jtir: ' aha re, gazetelere 
ııa l litUn 
~ ıı;'ııa bu kö k" 
~i t'or~ gctirrn!k u~ .bana ait olduğu

l'r ~n 
8 

Ilı.ak rn çı? saatlerce kenb; u~,r~"diğirrı .:~burıyetinde kaldım. 
lı~tlirı h.afldc duruyo:~uve içkiler masala 

tın •c elllc Ye . Gene Raymond 
Oda h' ncıerd Ufakları da tut 
~tl '~ille . enberi ben muıtu. 
b·ı \>e rrı:,,~S•rrı bile den aynlmıyan 

ı c "'"c oradi'-"d B" 
te,.· rrırrıeı b" k" J 

1
• oyle ıü-

:•trrı ır oı:.k" h 
lia'-· ellli§ti 7 u ayalimden 

>-aıa ıtıkattn rrı ... 
tı tın r de, duv l 
Pltı Onu~nti, hairıar a~ ~rın şeklini, bo 

Ja . ta~" .. , Ulasa her . 
ltı llet.· J Yul ettiği 'b. . şeyı 
d 'l\ıtdllt ırlltldi bile h" . gı ıydı. 
t d ?tıal'llı ıç bır 1 • lltuy Ştır, a eyı yerinden 

or er sey ld ~ 
b· lanet•· • 

0 ııgu yer-
ır ş ın k .. 

ilet e~-dir . l:>i~O!kU, ı..:idden .. .. 
ıı t•bi b· i:cr tarafta gorulccek 
ı: c"'i. b' ır Yerdir. u n bahçe de c'n-
ııtt • ltıbir ner taraf . 
L lllrrıu renkli ı, bınbir 
~'ll:ı ltür ' &Uller v · 
!\... Çcsi:ıc · Gü1 'bah . e çıçeklerle 
·•ta ge ·ı· çeıınd ~ ''nda. çı 1Yor. :Sü •. en, yemiş 
lilt b· • bcya tun bu . 
~.1 . ır bah ı bir çitI . YcşıJlik 

lıttnı • Çc daha v ' çevrılıniş kil-
tıı •nt ardu k' b ÇtUr atlllilk · . 1

• unun ıru·· _ 
. ıçın keı· • 

J~tt'' ırne bulmak 

lJ\ •evdifi biltün 

Solda: Greys 
Mur ve Fransot 

Ton. 
Sağda: Loretta 

Yung 

Jonu &eliyor. Burası batlı başına küçük 
bir binadır. Bunun içerisinde büyük bir 
masa, i~i piyano. ve iizerinde birçok 
muıiki Aleti bulunan bir şömine bulunu
yor. J anet ve Gene artık rollerini hep 
burada öğrent•.:ekler, burada çalışacak
lardır. 

CeclJ B. dö M i l 

Stüdyoda 
Tahammül 
edıı rnez 

bir d iktatördür! 
Avrupada çıkan sinema mecmuaların 

dan birinin muharriri. l•azı meşhur yıl
dızlara şu suali sorm:ış: "Mesleğinizin 
en güç anı hangisidir? .. 

Bakın, mul:telif artistler bu suale na-

sıl cevap vermişler: 
J an Artur bila tereddüt söylcycbil:-

rim ki "Buffalo tilin •bir serg:izeşti., 
filmindeki ıztrrabı hiebir yerde çekme
dim. Reiisör Cecil B. ~ö M:l, şrhirde 
çok kıy~etli ve iyi biı adamdır. Fakat 
stüdyoda tahammül edilmez bir dikta-

tördür! .. 
trene Dune - Annemin ölümünü 

m:.iteakip, ıtUdyoda faaliyetim bana bir 
cehennem uabı oldu. Ve bu. uzun 

müddet devam etti. 
Marlen Ditrih - Lonrlradaki ikame

tim esnasında, }Jıumundan fazla heye-

m<.'..:buriyetinde kaldığım mücadele, fe
na hatıralarımdan biridir. 

Ruben Mamulyan - Gerek sinema, 
gerek tiyatrolarda, .uzun şeneler reji
sörlük yaptığım halde. film çevdlirlçen 
duyduğum• yorgunluk, heyecan, ve si
nirlenme hala beni t~rkctmiyor. 

Klodet Kol~er - "KleopatıC:t., fii· 
minde, bir yılanla beraLer çevirmek 
mecburiyetinde kaldığım sahneyi dü
şündükce h5Hi iirperi}•orum. Jiiçbi.r teh 
likeye maruz bulunmadığımı bildiğim 

an temas etmek beni ıldır-

Joan B1on°dc1, 

tenisi çok .. 

~öyle istirahat ya-

pıyor. 

o 

H 
K 

AB 
~ Ecldi Kantor Hvlivutta bir anti

ka mağazası açmıştır. Bu artist, mallım 
olduğu üzere, aslen yahudidir. • . 
~ Fransada çevrilen "Tovariş .. fil

minin İngilizce kopyesj Amerikada 
yapılmaktadır. Baş roıa alan }$:lodet' 
Kolber. Rus'a lıenziyebilmek için, sarı 
peruka kullanmıştır. Filmin adım Ame
rikalılar "bu gece bizim gecemizdir,, 
yapmışlardır. 

~ Fransız rejisörü Marsel Karne 
Berlinde ro}linü Jan Gaben'in temsn 
edeceği bir filmin· rejisörlüğünü yapa
caktı. Fakat Fransız ''Halk cepbesi .. 
taraftarı olduğu anlaşılınca Alman hii· 
kumeti ona film çevirtilmesini yasak 

etmiştir. 

~ Evetin Brent tekrar senim;ıya 

dönmüş ve Con Barimur'la birlikte bir 
fllm çevirmeğe başlamıştı,ı:. 

~ Fransada ''Tacuz khıl,, isıniyle 

ve 17 inci Lui'nin hay.atına dair bİT film 
çevrilecektir. 

tıyordu. 

L R 
~ Eddi Kantor "Ali Baba şehre gl-

• diyor!,, filmini ikmal etmiş: "Uyurken 

söyleyiniz!,. filmine başlamıştır. 

~ Meşhur kızıl saçlı yıldız Klara 

Bov'un oğlu iki yaşında Toni Bov Holi- . 

vutt;l bir fihnde oynamış ve fevkalade 

muvaffak oİmuştur. Annesi kadar meş
hur ola'.:a'k: mı .dersiniz? .. 
~ Franıada "Koiunun ölümü,, is-

miyle bir filııı çevrilmesine başl:ınmış

tır. BM•4;Hr, '<laoıözlerin hayatına da

' irdir ve meşhur dansözler tarafından 

temsil edilmektedir. 

~ .J937 senc,şinfo en bahalı filmi 

"Ormanlar hakimi,, olacaktır. Baş ro

lü Erol Ftayn tarafından temsil edilen 

ve rfokli 'Olarak çevri.Yen bu film iki 

mil~n dolara mal olmultur. 

~ Fred Nak .M ürcy'in: yeni filmi

nin adı "A§k itin tatil .. dir. 

~ Lezli Hovard 26 Meri Oberon 

Karol Lombard - Bili tereddüt 'SÖ}'- • 
liyeyim ki, benim için en -rnüıkül şey, _ _.._-:--:-:--:-~-----..::.::......:__..:.__ 
Klark Geyblin yaptığı güzel şakalara, 
dilha iyilerile mukabele etmek husu-
sunda gösterdiğim acizdir. . 

Fred Mak Mürey - Hayatımda kar-
şılaştığım giiçlükler içinde, beni şi2;İn 

sualiniz kadar hiçbir ;ey sıkınttya aok-e .. lilllllıillllll 
madı! 



1 Biliyor musunuz? 
,·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--

Jçlne adam sığan 
fotoğraf 

makinesi 

Dünyanın en büyük fotoğ
raf makinelerinden biri ı 900 
senesinde, Amerikada, bir fi
mendifer kumpanyası tarafın
dan yapılmı§tır. Fotoğraf çe
kilmeden evvel bir adam içine 
girerek, objektifi iterdi. 

Mezar değil, 
musiki Aleti 

Bu gördüğünüz garip ıey bir 
lahit değil. Musiki aletidir. 
Hayvanın sırtındaki diıler, tıp 
kr destere gibidir ve bunun 
üzerinden )ıususi bir demir 
parçası gezdirilince, muhtelif 
sesler elde edilmektedir. 

Bu bagrip musiki aleti ile 
Japon ve Çin mabetlerinde 

"icray\:c:;.;ır~:l • 

r 
~ün:: !:~~~e -
\imanlar tara -
fından yeni ya
pılmıştır ve yazı 
yerine, müzik 

notas. y. • ~··· ~-ıır. 

{t * 1} 

Amerikanın cenubunda bazı 
\•a:ışi hayvanlar yaşamaktadır 
ve. bunlar: sadece bu mıntaka
landa bulunur. 

Bu Jayanı dikkat hayvanlar.: 

Eğlence: · 

tşte size güzel \ıir eğlence: 

Keçlll 
mUsabak alar 

Avustural -

yada en büyük

cğlencelerden bi 
ı ı. tıpkı resim

de gördüğiinüz 

eçhile, keçi-

lerle manialı 

mü sa.bakalar 
tertip etmektedir. 

1} ..,. * 

At yarışlarrn·la binen cokey 
ler, hazan atlarını birinci getir
mek için çok ">üyük bir gayret 
aarfederler. F. Haycı adında 
bir lngiliz côkeyi 1923 senesi
nin 9ört haziranında, büyük 
bir yanım sonunda, o kadar bü
yük bir gayret sareftmitti ki, 
son nefesini vermiş. fakat gene 
de yarışı kazanmıştı. * {t i' 

Malabır yerlileri. balıkları 

tıpkı resimde gördüğün:iz ıe· 
kilde oklarla öldilrürler. 

Sü r'at rekoku ! 

I:ir sümüklü böcek gece gün 
düz yürümek !flrtiyle, bir kilo 
metrelik mesafeyi tam 14 gün 
de kattedebilir. 

e 
dan her hafta bir tanesini kt:i
çük karilcrimize tanıtacağız. 

lstisyon köpeği andıran 
gayet yırtıcı bir hayvandır. 

Köpekten yegane · farlu, bazı 
garip idetleri ve bilhassa diıle
leritıin vaziyetidir, 

Rakan ılarla işaret edilen yerleri şu şekilde boyayın: 
Numara sız yeri er: siyah: O: zeytin rengl; 1 : gri. 2: yeşi 
Je yakm rrl· 3 ; koyu gri; 4: pembeyle gri kaı'ıştk, 5: 
kahve rengi, 6: koyu kahve rengi: 7: ka1ıve rengiyle kır
mıı:ı Jrarııık, 8: aan, 9: kırmızı, A: aarr. Bakın ne güzel 

bfr reainı ~ıkacak. 

IHlkAye: 

TUZA K 
Rarın Uzerlnde kurtlar gibi ka. 

yan dôrt kızıl dorlli ku!Ubenln ya. 
nında bulunuyorlardı. 

Kar rırtınaııı her tarafı beyazla. 
ra bUrUmU;ıtU ve bu mıntakalaıdıı 

bir tek inııan bile dolaşmıyor<lu. 

Vlldcrneıı tamamlle tenhaydı. 
o gece, genç Vitney kulObcde ya.. 

payalnızdı. lhtlyar Mahto henüz 
dönmemişti. Herhalde kCıpeklerle 

beraber bir yerlerde saklanmıştı. 

..fırtınıı. dinince, §Uphesiz, gUzel ve 
bol bir avla geri dönecekti. 

Esasen bu son günler zarfında 

bol bol tilki, la\"Şan, kurt, ceytf\n 
ve bir sUrll kUrk hayvanı öldürUL 
mu~ veya diri diri yakalanmı§tı. 

BUtUn bunlar kulübede maııtuz. 

du \"e Mahto avdet edince, buıılar, 

kürk lmalı\thanelerfne vesair yer_ 
lt~re götUrUlerek satılacaktı. Bu 
ııın içinde bir hayli para vardı. Vo 

Vltney son derece seviniyordu. ~Un 
kU para onun için saadet edemek. 
u. öyle ya.. BBylellkle MJnihayla 
evlenebilecekti. 

Piposunu yaktı ve sabırsızlık, sa.. 
bahı bekledi. Bir hayli çalı çırpı 

toplamııtı. lstikball dUşUnUyor ve 
Mahtonun biran evvel dönnıeaini 

temenni ediyordu. 
Gayri ihtiyari kulak kabartıyor. 

Fakat rUzglnn JSlıfmdan baıka 
bir ıey duymuyordu. 
Kızaklara ko:uıan köpekler, Mah 

toyla gitmiılerdi. Etrafmda tam 
bir aQkünet vardı ve .bu aUkQtu biç 
bir şey lhlAI etmiyordu. 

Birdenbire Vitney dotruldu, din 
ledl, ıonra. fllpbell bir ıey duyma_ 
dığı lçln,~atağına uzandı. Fakat 
biran sonra, yine birdenbire doğrul 
du. ÇilnkU ayıo.k .sesleri duyar clbl 
olmu,ıu. Gözlerini oğuıturdu, n 
dinledi. Rarın 11serlnde hııırtılar olu 
yordu ve bunıw aya)t ~erinden 

b&fka bir ,ey olamazdı. Net'eatnl 
ke.stı. Hayır! .. · Yanılmsıtı. Dışarıda 
derin bir aUkOt ve kulübenin içinde 

Şen Fıkriılar 

dan dolayı. 

- Bütr:in ge
ce, dükkanda 
ne diye ııığı a
çık brakıyor • 
ıun? 

- Hırsıılar-

- Buna ne lüzum var a bi
rader? Onların kendi elektrik 
lambalan var. 

-tr * * ı} ~ l} 
- Bana ya

laı1.:ı mı diyor
sunuz? 

- Dofrusu, 
bu, hareketleri
nizden çıkardı • 

ğım neticeden baıka bir ıey 
değildir. 

- Ha göyle! Yokıa haka
retten katiyen hoılanmam. 

* * * - Size ver
diğirn faturala -
rın bedelini al • 
mağa gittiniz 
mi? 

- Evet ba
yım. ıöyledieiniz adamlarm 
hepsini dolaştım. 

- Peki, sizi görünce bay 
İhsan kızmadı mı? 

- Hayır 1 Bilakir benden 
çok me~nun kalmış olacak k~ 
baska bır gün gelmem' d .. 
1 d

•• ı e soy 
e ı. . 

BULMACA 
15 lnel say ruyo 

hakınız 

- ..,.~.9'!~H A 8 ER 
ÇOCUK SA YF ASJ 

Bil m~c~ kupona 
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de alevin çıtırdısından bafka bir ıey 
yoktu. 

Tekrar uzanacaktı. Fakat birden 
bir..ı kalbi durur gibi oldu .. 
Dışarıda kim dolMıyordu '! lylce 

gözlerini açtı, soğuk kanlılı~ı top. 
!adı \'e tüfeğin! alarak, belindeki 
bıçağmı dUzeltti. • 

Kulübenin arka.smda birisi yUrU. 
yordu .. 

Çam dallarından yapılmış dam.. 
dan, kUçUk sobanm borusu hafit 
bir duman <:ıkararak, soğuk gece.. 
nln içindeki yeglne bayat nişaneainl 
temsil ediyordu. 
Şimdi alyah gölgeler, kulUbcnln 

tam kenarında sUrUnUyor!ıtrdı. Vlt 
ney meseleyi anlamı§ mıydı? Yok.. 
sa bir hayale kapıldığmı zannede. 
rek tekrar uyuı muydu'!' 

Küçük tahta blnanm içinde de 
hiçbir §ey kımıldamıyordu. Bir kı. 
zıl derili, sessizce, büyük bir dikkat 
le, tıpkı bir yılan gibi Btirtlnerek, 
tahta kapıya vardı. Kulafmı tahta 
ya dayadı ve biraz ötede sessiz du. 
ran arkadaşlarına bir loaret yaptı. 
Sonra yav&§ça, hiç gUrOltU yapma.. 
mafa gayret ederek, bıçağlle kapıyı 
aralamap çalıotı. 

Kulübenin içindeki Be881%11k her 
halde ona emniyet telkin etml§U. 
Beyu ıbpheıdZ u~yordu. Fakat 
her te.v• rağmen dikkfLUi davraııı. 

yor, bir tuzaktan korkuyor, tered. 
dtıt ediyordu. 

Sonra birdenbire bir lıaret yaptı. 
Yan aralık duran kapıyı tiddetle 

açtı, arkada§ları d& vah§I bir naray 
la yerlerinden fırlayarak, bıçakları. 
nı havaya kaldırın!§ oldukları halde 
Jçerlye hUcum ettiler. 

KUçUn evın içi, dıııarıdan daha 
karanlıktı. Hatta ateş bile ııönmuı. 
tU. Kızıl detfüler VJtneyin uyuduğu 
k<>§eye atıldılar. 

Onu boğa.z:Jamak ve haftalardan 
beri toplanan kıymetli kürkleri 
alıp kaçmak, itten bile değildi. 

Hatta, içlerinden biri, kıymetli 

derilerden birisini almağa hazırlanı 

yordu. Fakat tam bu aırada. diğer 

bir arkad&§ı bağırdı: "Beyaz nere.. 
de?., 

Artık dlı.§manı ele geçirmek 
için, tedbirli hareket etmeğe hiç de 
lll7.Um yol<tu. Bilfıkts! Kızıl derl!L 
ler. boğuk çıiı"lıklar kopararak, ge_ 
il~ güzel. sağa sola saldırmağa, bU. 
lUn köııe bucaklan araotırmağa 

ba§ladılar. 

KulUbeden dışarıya çıkmı§ olma... 
sına imk~ yoktu. Kızıl derililer 
biltUn gün. evi gözetıemlılerdl ve 
keskin gözleri, kapının açıldığını 

görmemııtı. 

İçlerinden birisi, muammayla 
meşgul olmaktanaa, kUrklcrl alrp 
gö ıtUrmeğl tercih etU ve büyük pa.. 
ketlerden birini alarak, kapıdan çık 
tı. Karm üzerinde bir kaç adım at. 
mıştı. Birdenbire bir ııilAh sesi du. 
yuldu .• Kızıl derili bir çığlık bile 
koparamadan, ö!U olarak yere yıkıl 
dı. 

İhtiyar avcmm, adamlarile birlik 
te avdet etUğinl zanneden Uç klZll 
derili, heyecan içinde kulUbede ge.. 
rilediler. 1'"akat bu de!a da, dellkım 
lının bir yerlere saklanarak, kendi. 
terini arkadan vurabileceğini nazan 
IUbare alarak, dışanya fırlamak ce.. 
saretinl göııtermeği tercih etUler. 

YUzU koyun olarak dı§anya sUrU... 
nen ilk kızıl derili, keskin nazarla.. 
rile ufukları taradı ve her tarafta 
derin bir sessizlik ve tenhalık oldu 
ğunu i:"Ördtı. 

Bundan cesaret alarak sıçradı ve 
koşmak istedi. Fakat o da, bir tek 
adım atabildi. Sert bir sllAh sesi onu 
da, tıpkı arkad&§ı gibi y.ııre ııerd1 

O da ölmUştU. 
Geriye kalan iki kızıl, derlll de 

hırsız olmakla beraber, hiç de kor. 
.kak değtnerdl. 'EBUen bir kızıl de. 
riU, kablleılioe götllnblleceğl bir 
arkadaş ceaedlnl hiçbir zaman dUf
manda bırakmaz. 

Maamafih, bcyazm, kendilerini 
gördUğUnU ve bir tuzak hazırladı. 

ğını derhal anladılar. Bu tuzağa bır 
çocuk ııa!lıflle dU§mUıterdl !. 

Onlar da. yerde .sUrUnerek evin 
eıtıtlne kadar geldiler ve dikkatle 
etraflanna baktılar. Tehlike bura.. 
!ardan gelmiyordu. 

Evin bUlUn kumazlıklannı blL 
dikleri için, arkad&§larının. kulll. 
beden birkaç metre aynlınca. kur. 
oun yedikleri, nazan dikka tlerinl 
cclbettı. 

Beyaz, şUphesjz dışarıya çıkmış. 
tı, nasıl? Bunu tann bilir! Sonra, 

Oyuncaklar 

İ§te size mükemmel ve müte
harrik bir salır.~k. Evvela bu 
resmi münasip bir şekilde bo
yayın. Çocukların ayakları ha
vada olduklarına §İmdi fazla 
enemmiyet vermeyin ve onlara, 
ka!em veya fırçayla kırmızı ma
vi ve yahut istediğiniz renkte 
elb'seler giydirin. Bütün bun
ları ince bir mukavva üzerine 
yapıştırın ve ıöyle kesin: Evve
la çerçevenin etrafını kesin, 
sonra. iki arkadaşla etrafında. 
ki beyazı keserek, oralarım o

}'WL fim~l · katJııvzda dört 

k~şe bir resim vardır ve ortası 
boştur. Bu defa işin ikinci kıs 
mına !laşlıyorsunuz ! Üst taraf
tan itibaren başlıyarak. ve si
yah kalın çizgileri takiben, ağa
cın etra!ını k:sin, noktalı çiz
giye gelince, durun. Diğer ağa
cı da aynen bu ~ekilde kes:n .. 
Böylelikle, resmin sağın.da ve 

solunda, an'.:ak alt tarafların

dan tutunan iki kağıt k:imesi 
vardır. Bunları geriye doğru 

katlayın (biribirleri üzerine ve 
noktalı yerleri takip ederek) 
Böylelikle, resminizi tutan bir 

Biraz emniyet 
ölU arkad&§larma 
Sanki semadan geleli 
yağmuru, yere kapall 
blyct verdi. 
Artık fjin ıçyü.ws' 

çalı§mıyortardı. J{at'ıJ -1'' 
dU~ilnce vardı: KaçJll 

Ümit.siz bir vaz1yette 
ıarak, avcınm snA.ht 60 

tav§anlar gibi gözden 
•.• Fırtma dinmlft!· 

ler:ile beraber avdet 
dv,vralan ıısrllılce, 
du. 

Vitney, savını; dolu 
rak, ona emniyette 01 

mek istedi. thUyar 
kaldırdı ve gözlerini 
açarak. yüzU koyun d _ 
uzanl'lllf olan deıtıcaııhr 
baktı: 

Vltney de gülerek 
- Ateş etmek fçitı 

bir yer. MUkemmel bit 
en mükemmel şey, 80~ 
firar vutıası oıarak Jc 

Mahto meseleyi ant-" 
siyerek ~Jdece şöyle 

- Ev11. ~! ... Çok ıııtıJt 

Şimdi salıncakla 

B noktasını bakır ti 
bir telle delin, so~ 
müvazene temin • 
bir beş paralık i!.it J 
üzerine (ağaç go\'d 

ve iki A yı .da delil1· j 
biri üzerine demir 
telle yapıştırın. BıJ 

gel teşkil edecektir· 
böylece yerleri Y 
mu, parmağınızla 
ve çocukların uzuP 
ullandıklanm ıö 





Büyük bayram coşkun 
ve muhteşem tezahüratla 

kutlulandı 
Dlln İstanbul Cumhuriyet Bayramım 

öğleden ıonra, ve gec:c de öğleden ev• 
vclkinden daha büy_ilk bir C:Ofkunlukl& 
kutlulamıştır. 

OUnkü gcısit resminin sonunu tetkil 
e:icn Taklimde Vilayet, Belediye, Par
t i, Kumandanlık ve diğer teıeklo.Uller 

namına Abideye çelenkler kondu. Muıi· 
kalar istiktaı ntar§ını çaldı. Direğe 

bayrak çekildi. Alaya iıtlral: eden kıta
lar, mektepler, esnaf cemiyetleri bura· 
da dağılarak yerlerine gittiler. 

Edirnekapı şehitliğinde 
Saat on altıda Belediye reiı muavini 

Rauf, gehir meclisi azaları, Parti mü -
me sillen, Halkcvleri bagkanlan ve 
İstanbul müftüsü Fatih kaymakamlık 
ıbinasın'da toplanmııtardı. 

Park önünde }.azır bulundurulan o
ioınobillere bu zevat otobU.lere de 
halk binm! , Edimekapr gchitliğine gl· 
dilmiştir, 

Orada bir kıta asker f:(ami ıellır.ı ifa 
etmlg, Şehir bandosu matem havası 

çalmıı, §chltliğe çelenkler konmuıtur. 
Fatih kaymakamı ihsan kısa bir söylev 
de bulunarak :ııiz tchitlerin hatırasını 
anmııtır. 

Geceki tezahürat 
Halkın coşkunluğu gece daha ıiya

Öe artmıttır. Dün gece İstiklll c&ddısi 
geçilemez: bir halde idi. Taksim ve 
:Jeyazıt meydanları iğne atılsa yere dil§ 
rniyecek kadar k?.labalıktı. Taksimdeki 
ziya tertibatı ile Beyaııt meydanının 

tenviratı cidden güzeldi. 
BUtUn cmddeler diln gece sabaha ka

dara dinmeyen bir kalabalıkla çalkan
mıgtır. Tramvaylar sabah aaat üçe ka
dar işlcmigtir. 

Gazetecilerin toplanbıı 
Dün akıam btanbul Basın Kuru

munda İstanbul gazetecileri toplanarak 
Cumhuriyet Bııyramnu kutlulamıılar 
ve Atatilrlcle Başvekile ve Meclis Rei· 
sine tebrik ve tölıim telırafı ~lan1; -
leıidir. 

Ankarada 
Ankara, 30 (Telefonla) - Yurdun 

iter tarafında :ıontw: bir heyecanla kut
lulanan bayramı dUn Ankara da müte
zayit bir tezahilratla ge~irdi. :Ankara 
da bay)'amın öğleye ka-dar olan ku:mnu 
v ermigtJm. 

.. Saat on ilçte Meclise gelen Büyüle 
onder Atatürk, Bi.iyilk Millet Meclisi 
Reisinin, Bagvckilin ve toplu bir halde 
İcra Vekilleri heyetinin, BüyUk Millet 
Meclisi azalarının, batta Genelkuımay 
başkanının ve diğer zevatın tebriklerini 
kabul etmittir. 

Elçtler kabul olunuyor 
Bu törenden sonra, reisicumhur 

Atatürk, kıdem sırası ile yabancı bü. 
yük ve orta elsllerliıin ve b:.ınlarm re. 
fakaUerinde bulunan müsteşar, ataı;c. j 
militcr ve kitlplerl, re!en veya muvak •• 
katen vazlfe gören maslahatgüzarları 
ve daha sonra Ankarada misafir ola. 
rak bulunan Romanya Başvekili Ekse. 
lans Tatareskoyu, tran Hariciye vezi. 
r i EksclA.ns Samltyl, Yunan, Romen, 
Yugoslav genel kurmay başkanları ve 
maiyetleri erkanını kabul buyurmu3 _ 
lardır. 

Atatnrk geliyor 
· BUyük Qnder Atatlirk, saat 14 bu. 
çukta yanlarında genel kunnay b~ka. 
nı Mareşal Fevzi Çakmak olduğu bal. 
ae geçit resmi töreninln haehyncağı 
Hipodrom sahasını teerlf ve saat 15 
de geçişin başlamasını emir buyur _ 
muşlardır. 

Atatürk tribünde yanlannda Roman 
ya başvekili Ekselans Tataresko, baş. 
vekil Celıll Bayar, İran hariciye vezL. 
r i Ek11elft.nı Samii, genel kurmay· baş. 
kanı Mareşal Çakmak. bUtUn veklller, 
Yunan, Romen, ve Yugoslav genel 
kurmay b~kanları ve sair zevat ol. 
11uğu halde geçit reBmlni fK'lnuna b.. 
dar takip buyurmu3lardır. 

Gecit resmi başlıyor 
Geçit re!mi avcı \'e bombardıman 

tayyarelerimizin geçidi ile başlamıa. 
tır. Filoya liva. kumandanı olarak A.. 

tatürk kw Sabiha. Gökçen kumanda 
ediyordu. 

Fevkalade alkıelanan hava kuvvet. 
!erimizin bu geçişini 33 lisenin gön.. 
derdiği 1600 izcinin yUrUyUşleri takib 
etti. Bu esnada TilrkkU§U rıtuıörlerl 
havada. akrobatik hareketler yapıyor 
ve Tilrkku§unun kız ve erkP.k talebele. 
rl de pıı.raşUtle atlıycrlat"'dı. ParaşüL 
le atlıyan yirmi altı gencin altısı genç 
kız.dl. 

İzciler ve Ankaranın muhtelit mel<. 
teplerfne mensup kız talebelerinin ar. 
kasından geçi§ aahallmdıı. yer alan 
Tllrkkueu kız ve erkek talebelerinin 
geçi~leri sahada. biriken on binlerce 
halkın takdir ve alkı~larmı topluyor .. 
du. 

Bu sırada karşıdan bir balonun yilk. 
seldiği görilldU. Üzerinde "Varol Ata. 
tUrk,. yazılı olan bu bUyUk balona, U. 
lu Önderin bez Uzerlne yapılın~ bU .. 
yt1k bir fotoğrafı bağlı bulunuyordu. 

Bundan sonra ordunun geçit resmi 
de başladı. Bu geçide piyade, süvari, 

topçu ve bahriye krt'alarr ve motörlU 
~ekkUller igürak etmi§tl. Tankların 

ba.şmda memleketimizin askeri fabrl
kalarmda yapılan illi tank geçiyordu. 

Halk, ordunun bu mümessillerini 
candan alkışladı. Merasim tstlklAJ mar 
er ile nihayet buldu. 

Geçit resmini müteakip reisicumhur 
AtatUrk, halkın coşkun alkrıları ve 
varoı sesleri arasında sahadan ayrıldı. 
lar. 

Ankarada ~ece 
Gece büyUti fener alayları yapılC!r. 

Baetan baea. donanmıo ôlan &e}ırln 

.. ltalyan 
denizaltlları 

Badl:ıh-0sta Fran.1rocıllar tarafııula.ıı 
öldürülen l8'p<J11yol çocukJan 

- lzvestiya g~uinden -
Bqtaratı ı incide 

bir hayli anıaya uğr&IIU§ olup, tamir edil. 
mek üzere KutellAmıı.ro dl Stablyaya l'ötU. 
rUlmU§tllr. Birkaç gUn evvel Napollye "Tl
to Sporf,, admda ikinci bir denizaltı gemLll 
de gelmfıUr ve bu da, diğeri gtbJ arızaya uf. 
r&ml§tır. 

Gazete, verdiği habere ıl:lyle devam etmek. 
tedlr: "İtalyan tahtclbahlrl, Sovyet donanma 
ama menaup t&hteıbahJrlcr glbt bcyanmıı ve 
mUrettebata Sovyet mtırctteb&tı elblııelerl 
glydlrllmlıUr. 

Bpesyad& birkaç bin uker toplanmııtır. 
Ve bunlar ltalyan b&yratr tqımıyan &emile 
re bJndfrllmekted.JrJer. Sicilya ve SardUnya.. 
da da kuvveUerin tecemmuu nazarı dlkkaU 
celbetmektedJr . ., 

Sovyet gazet.eal qağıda da, Parüten Tu 
ajansı va.aıtasJlo aldığı eu babcı-1 vermekte. 
dlr: 

•'Eçan ajanmım Romadan bildirdiğine 

röre, bJr ltaıya denizaltı gemi.al bu ayın bl. 
rinde, Sovyet denizaltı gemlal ~eklinde boyan 
mIJ olduğu halde limandan aynlmııtır. lılU. 
retteb&t dA, Sovyet Unlformuı glyınlıtır. 

Palma • do 14.ajork 30 '(A,A.,) - Havo.a 
ajan.sınm muho.blrl bJldirlyor: 

•'fapanya tarbtntn bqtangıeındanbert Dk 
defa olarak biri Havaam muhabiri olınak U. 
sere iki gazeteci ı.tayorka adaamt zlyaret et 
met• muvaffak olmuılardır .• 

Havaa ajanmım muhablrl, adayı f1d ı11n 
dolqt.ıft halde İl'lp&Jıyollardan bqka hlç kim 
aeye teaadllt etmedillnl beyan etmııur. 

muhtelif yerlerinden hava !l§ekleri a
tılmı5, Halkevlerinde ve d!ğer birçok 
yerlc:-de gösteriler verilmiet?.r. 

Bu sene sergtevinde verilen Cumhu. 
riyct balosu misli görUnmea:i!J derece
de güzel ve parlak olm~ur. Halk fır. 
kası 2200 davetiye dağıttığı halde ge. 
lenler e§leriyle birlikte 4500 kişiyi 

bulmuetur. Ayrıca Atatürk bugünkü 
geçit resmine iştirak eden ~yüz tay. 

yare zabitimizi de baloya davet etmi§
lerdfr. 

Şef Atatürk baloyu &ereflcndirmit
ler ve §ehrimizin aziz miea!irleri olan 

Tata.resco, SamU ve dost devletler er. 
klnıharbiye reislerile de hasbıhaller -
de bulunmuşlardır. 

Yurdun diğer yerlerinde 
Cumhuriyet ba~amı yurdun her ye. 

rinde fevkalade sevinç içinde kutlu -
lanmı§tır. Bu hususta muhtelif yerler. 
den aldığımız telgrafların hepsini der 

cetmeye maalesef imkln göremiyo -
ruz. 

Halayda 
Antakya, 29 (A. A.) - Anadolu a .. 

jaıuımm husust muhabirindt?n: 
Bayram görülmemiş tezahüratla ve. 
kar ve sükrtn içinde lrutlulandr. Halk 
köylil ve mekteplilerden mürekkep tah 
minen kırk bin kişili bir kala.balık 
başkonsolosluk önünde eevtrıele teza • 
hürat yaptı. Tebrikitta bulundu. Ga .. 
r.oz ikram edildi. Halk ba4konsolosu 

müteaddid defalar balkona çıkardı. O
nun eahsmda TUrkiye cumlıuriyetini 
esl!mladı. Mandater hUkOmet erkanı, 
belediye reisi ve u.a.la.n ve alevi, arab, 
rum arkadatlanmız başkonsolosluğa 

gelerek tebrikatta bulundu. Merasime 
iştirak etti. Şehir hala coşgun bayram 
sevinci içinde çalka.ıuyor. 

Yunanla tanda 
AUna 29 (A,A,) - Atin& ajanaı bildiri. 

yor: 
Türk b&yrnmmdan bahseden bUUln gaze. 

teter, Elen mUJetinln bugUn bUtUn kalbi tıe 
dost ve mUttefJk meınlckeUı:ı bUyUk yıld6. 

nUmUnU kuUulama.k için karde§ T<lrk mn. 
JeU fle btr otdufurıu tebarüz ettirmektedir, 

Etnoe d.Jyor ki: ".tı:len milleti, bu mUnıuıe. 
belle, kardef mmete ve Bqvekil Metakauın 

aon zlyar.etl eıııa.mıda bUyUk terakkllerlnt 

aıılattılt ycrıl Türklye:ye hararetli ve nml. 
mt aetAmtarmı bildirir . ., 

Vrad.Jnl diyar ki: '"nlrk mlnt bayramı, 
TunanUıt.anda da, TürktyedekJ aynl heyecan. 
ıa kuUularıacaktır . ., 

Çin .. Japon 
harbi 

..... B1.1ta.r&tı 1 incJde 
6 - Çinin bundan böyle aakerl tayyareleri 

olmamuına muvatakat edflmel!L 

Asyalıları iroat ! 
TokYo. 2~ (A,A,) - Domc1 ajansı bildi. 

riyar: ''Geno Aaya kon!eran11,. dUn ~fleden 
•onra topıanını,, konferans& Hindlatan, Si. 
yam, İç ?d:ogoll8tan, Arabiat.an, Şimal Çini, 
lıl&nçukonun ve lılllllQmantarm tkl y!lzden 
fazla mUmeııaıu Iıt1rak etmlftlr. ,, 

Kon!er&113, kabul etUli bir karar auretJn.. 
de: 

1 - Avrupa veya Amerikanın Çlnde her 
tUrlQ mUd&lıalea!ne muhalif olduğunu ehem.. 

mlyetıe kayt ve Japonyayı BrUkael kon!e. 
ranıı taratmdan ltUhu edilecek karar au. 
reUer!ne kulak umamaya davet etmekte, 

2 - lnıtıb hUkQmetı Hongkong yolu lle 
Çine her tunu mühimmat aevkine derhal 
nihayet Verilmesine davet edilmesi lUzumun. 
da tarar eylemekte, 

3 - NankJn hUkQmeUnl, ılyueUnl değif. 
Urmcğe ve Aayanm hukukunu iade için Ja.. 
P<>nya ile tqrkl meaalye çağırmakta, 

• - !1lndlatandan Aııyanm kurtuımaaı yo. 
lundakt mUcadeleyo llUhak ebnealnl iste.. 
tııekte ve, 

5 - BUtUn Asya mllletlertnJ komlnterne 
karvı mUcadeieye Jltlhaka davet ve Almanya 
ile İtalyayı konıUnlzme kar§t mUttehJt cep. 
beterinden dola.yı takdir etmektedir. 

Cephede vaziyet 
T!ençln, 29 (A,A,) - Japon umum! ka. 

rarrlhmdan b!tdirildltln• göre, Şenıta cep. 
heainde bulunan Japon kıtalan Pin GUngıen 
1n 92 kilometre ıarkmda kltn PlUlfchetıl l§
raı •tmfıler va bu datıık arazide yaptlmıı o. 

I 

YıJan zehri ıztırap
ları dindiriyor 

Lciboratuvarlaraa taze zehir işte unyle istihsal cailir \ ...._ °" 
CUzzamlılar ekseriya, ancak morfinle tea.. Maamaflb, buna hcnUz kat't bir tedavi b'J• 

kin edilebilen :ıııtıraplar hJascderler. 1929 da, zarlle bakılamaz. İ§, tecrübe l'lafha.BJilda 
bir CUzzamtı, zehirli bir yılan olan MJgal ta.. lunuyor... • ~ 

rafından mrılml§ ve garlpUr ki, adamın af. Diğer taraftan, bundan bir müddet • ~ 
nları, urun mUddf't !Çin dinml§tlr murdarilik hastalığına tutulanla.mı, 1'0~ 

Bu Mdiaey:I duyan Amerikalı bir doktor, zehJrl kullanmak mıretlle, utıraplatıJllll 
zehirle tecrUbcJcr yapmağa karar vermtı ve dlrlleblleceğl anl8§ılml§trr., i!tli1' 
muvaffak otmuıtur. Bu mesele bll!hare Pa.. Tlbbt ecza yapan bir fabrika, bir ç ıııe 
rlate de Fraıwz doktorlarile birlikte tetkik ve ıe,ıs etmiş ve burada, yılan yeuourıne 

meogut olmıı.ğıı. bql&mı§trr. Her on beŞ ~ 
yılan zehirinin '•analgesik,, olarak kullanıla eG""' 
bileceği tesbtt edllml§tlr de bir, bu hayvanların zehirleri 1Jrt11ı5a1 rsJı't 

mektcdlr. Bundan sonra yılanlar teıaar 
1933 de Parla doktorlar cemJycU, ameliyat bırakılarak. yeniden zehir topıamatarı ~ 

ed.llemJycn kanserlilerin her on gUnde bir, olunmaktadır. a. te-
miligTamm onda blrile yapacaktan bJr Zehir uzun müddet muhafaza edilirse• 
enjekliyon nyeslnde ağnlarmı teskin edecek sfrl kaybolmaktadır. Binaenaleyh, her ~ 
Jerinl raporunda blld.Jrml§Ur. Birçok defa, tıı.zo zehir kullanmak mecburiyeti ~~ 
ısır!, bu enjekayonlar ısayeslııde, karuıerlcrln Şimdiye kadar, zehlrin teskin ed.Jcl 1t1'be ~ 
:lnkl§&f elmedlğl ve sonra, ltUçUlerek, nihayet iyice izah edilememekle beraber, elde e'd11 
kapandığı görUlmU§tQr. netlceler cidden f&yanı dlkkatUr. _____ ...... ________ ~,.-------------------------------~~-----~ 

. ............................................... __...... ... ......,. 
MUelllf Nlzamettln 1 
N azlf en ufak teva- i 
zua lüzum görme- i 
den, inandığı bir~ 
hakikati IU\o eder: ~ 
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"-HABER'in 
neşre başlayacağı 

Odalıklar 
adlı tarihi eserim bugüne kadar neş· 
redilmiı olan tarihi tefrikaların hepsini 
gölgede bırakat;ak bir eserdir.,, 

Türk edebiyatında yerli tarihi ro
mancılığı kurmuı ve bu sahanın en 
büyük muvaffakiyctli eserlerini vermiş 
olan müellifin bu iddiasına HABER 
ailesi iştirak eder. 

: : 
i •, 

i 
5 HABER neşriyat .nevsimine Niza· ı 
! met tin N a.zifin bu eserile girerken kraa 
i bir müddet sonra bu iddiaya efkanumu-

.' İ miycnin de aynen i§tirak edecciinc 
•f; İ emindir. : ............................................................. 1 

) 

lan iatlhkAmlara hUcum cbneğe bqlamı§. 
lardrr. 

Japon kuvvetleri 15 kilometrelik bir cep. 
hede ılddetll bir muharebeye glrlfml§lerdlr. 
Bu kuvvetler eUngU ve el boı:nbalarllo çar. 
p11maktadırıar. 

Fasta h8diseıer 
eıJ• 

Almanya konferansa girmiyor 
Berlln 29 '(A,A,) - Almanya hUkO.metl, 

BrUkael kon!eruma 1§Urak ebnemeğa ka. 
rar venntotir. 

ıtalya iştirak ediyor 
Roma. 29 (A,A,) - İyi haber alan malı. 

f1ller, Kont Ctanonun btzzat BrUkael kon!e. 
ranmıa ııtırak edeceflnl bildirmektedirler. 

B~tara!t l iti ıcıt~ 
rahhaslar o havalinin amirine sad~~·~ 
dıklanru teyit etmişlerdir. Birçok 
zalar yenidtn açılmııtır. . tt" 

Merakişte yeni bazı nürrıaY1~ 
§ebbilslerl olmuştur. . Şif'~ 

Evvelce tevkif edilen Ahrııet 
iki sene hapse mahkQm edit~tit· erıeri 

Ocda §Chrinde bazı galeyan efıısı« 
görüldüf'ündcn hükQmet tcdbit: • 
tı:r. 
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~~-1931 HABER - :A.kşam po8tan -

kalkınmamız 
Geçen bir yıl i~inde geniş 

~~!:!!!~~!er almış bulunuyor 
~ktığı gı 1 geçen harplerin yakıp 
bu rne~~ltanatın ihmaline uğramış 
SeUUnı ed eketı bundan 14 yıl önce te.. 
bir .varı e~ CUtnhuriyet, onu iktısaden 
ıiYette bnıustemıeke haline gelmiş va. 

SulJıo ulınuştu. 
dan 14 n milletlere gösterdiği sükfin. 
de ett~ldır memleketi azami istifa_ 
ltfı..rnetı eye çab§an cumhuriyet hü-

h • §u son ge 'rd··· · " er saıı çı ıgımız senede de 
''e tnernle~a ~uğu gibi - milletleri 
1tarv1 k etıerı sinsi bir rekabetle 
Dll1a hU~ıya getiren ekonomik sava. 
~lletıer~n. hıztyla devam etmiştir. 
O} lÇln bi '"l"' an b r o unı ve dirim savaşı 
ltsadt,~!~;· C~huriyet Tfirkiyesi, ik 
aldıt;. . • zıraf bUttin sahalarda ele .A -• C)• l§lerde 
"'Cl.Qır. muzaffer olarak çıkmak 

Sorı 1 • 
Sıuıd Yı ın ıktısadi bilançosu 

\'a~ne:·nı evvelki senede ticaret mu. 
!lM._ .. ,ız n . k. 
~ 1.1?1&.sı d . ın ışafı, ihracatımızın 
"e rnus~h 8:1111i ticaretin Y,enişlemesi 

kola s;: kadar mUstehlikin de a.. 
C:: .. •n m:h k .ve nıenf aate kavuşma. 
~.llııuıuriyet teı.~ tedbirler almış olr.n 
11'lerın nı·· ~ukf.tmeti, bu sene bu ted 

'll'l-kE:n Ye u:ıd ve müspet neticelerini 
~e?i duıın nı tedbirler almaktan da 
b ~th.&Jlt arnıştır. 
t tıhraıı ın Berbestfı!ıinI temin eden ve 
18adiya~1Iarımn geçtiğine, Türk ik.. 

~u oJın~ ~ın harici rekabetten korku-
ebiıecek ıgına en bUyük delil addedi. 

bıitıı- olan Yeni serl..--t ı·th 1 .. 
ı "' nıu\r ~ a reJı-
;rın bil§ affakryetli tatbikatmı bun-
f lından rnl?ıda zikretmek lazımdır. 
d~ fçirı Yen~ad.a harici ticaretin fnkişa.. 
tı 1ıniş ve ed.~ıcaret anlaşmaları akte~ 
1 teshil iç· 1 mekte bulunmuş, ihra('a.. 
~ ~eınıek~~· kle~ng hesabında ala('a k 
d cırıerın lere ıhracatta bulun:ı('ak 
;linin ta:e~kez bankasından mal he 

tıştuı-. arnetJ verilemsi temin olun. 
936 

lke . senesı f th 
l'a 11 thral'at alatı 92,531.000 liralık 
b f a~ll8iyl 11nız bundan 25,202.000 JL 

2~ki bir Yı~ 117,733.000 liralıktı. Hal. 
s~5ss.ooo 

1
. evvelki ihracat fazlamız 

ısta on a~ı ~rahktı. Bundan sonra ge.. 
d tfstiğj 1 devrenin şimdive kadar 
~da i~rlunış olan 1937 a;kiz aynı.. 
lUı ı ise 69 ~bmız 66.810,265, ithalatı. 
geç tlat f aıİ l6,656 lirahktır. Burada 
laı-ı~!\ a~ı a olarak gözüküyorsa da bu 
~aıı 0l~~~rn daha ziyade ithalat ay. 
~il 1936 

8 
andır. Bunun en açık mi. 

fa kij 2 
80

enesfnin ayni aylarında bu 
h;k l'e~ G,391 liralık aleyhimizdeki 

fark 0~e 7,705,796 liralık aleyhte 
S U§udur. 

fa Qiiı;ı 1;1!1 kalkınmamız 
ı a E!deceıt da istiklal ve onu müda. 
~tı ~eni re .~asıtaları hediye etmiş 0 _ 

.,. Jt Olan ikJım, Uimdi bunları yaşata_ 
"<llla . tısadi k ı ta .Yi Varırv a enin temellerini, 
le llat idare ~mızı kurmaktadır. Sal _ 
C keti bir h~•nden. sınai sahada mem. 
h. lınıhurı ç halınde tesellilnı eden 
"tt \.. _ Yet hUkfı . 
Oıı voşluğu metı, yıllardanberi 
gib~ bu Yıl ddoldurnıak içi~ çalışıyor. 
\.' ı - Yeni ba - geçen yılıar olduğu 
e Yenı u· irçok eserler ilave edildi 

iltııdı. ne:~~· edileceklerin ~eller'i 
~ak tatbik ın mi))f sermayeye daya. 
Anı bekleni e.t~~ği beş yıllık sanayi 

hıııa il ldıgınden dahn huyu·· k b' be erledi. ır 
bf k \'let sana · · 

<-enler Yllnden bu sene inşaatı 
•ı 11.. arasında E ·ı · • 4'1aziJlj b reg ı bez fabrika. 
ladır -r. asma fabrikas1 bulunnı:ık 
b- · oun1 -
..,ı.tncıan ar halen işlemektedir c tnaad · ernHk su , a Bursa Merinoıı ve 
?nen h • n r fpck fabrika hırı tia he 
1 emen fknı 1 . . -
I§tnay b a edılmı§, kısmen ça.. 

a 3.§laını3tır. 

Kayseri pamuklu Twmbhı asıııdtrn ıımumi bir ğörü.ııÜ§ 

l{aysori parııu7du 7.onıbinasınrn ma1:inc7crlnden bfr 7,ısmı 

Karabük demir ve çelik fabrikala
rile ıkinci lzmit kağıt fabrikası, selliL 
Joz fabrikası ve Malatya bez fabrıka
sının temelleri atılmıı;;tır. 

Bundan maada bir çok hususi te
şekküller ve fertler tarafından bu se. 
ııe yurdun her yanında yeni fabrika.. 
lar kurulmuş ve bir kısmın n da temel. 
leri a tılmı~tır. 

Bu cumhuriyet yılının ı;ınai bakım. 
dan verimi fazla olduğu kadar dev. 
letin aldığı tedbirler ae o nispette ge. 
niştir. Yeni serbest ithal rejimini tat
bik eden devlet bundan sanayiimizin 
mutazamr olmaması için lazımgelen 
tedbirleri almı§, bu arada sanayiimi. 
zin çok muhtaç olduğu ipekli kumaş 
ve çoraplara standardizasyon nizam -
nameleri çıkanlmJş, sanayi için bü -
yük bir ehemmiyeti olan sanayi tcşki. 
lat kanunu projesi hazırlanmış, mua. 

mele vergisinde sanayiin muhtaç ol. 
du~J ~kilde tadilat yapılması için e. 
sa~Jar haZTrlarımış. yeni tnhdid ve mu. 
rakabe kanununun esaslan etüd edil

miş, istihs'.lli fazla olan sanayi ııube. 
lerinde tetkik"t ba~1amıstır. 

z;rat Fahıda 
Geçen Cumhuriyet seneı'!ınde zirat 

sahaJ1 biivlik kalkınma hareketi mti. 
şahe1e <'dilmic-tir Filhakika zirai me. 
sele er en ziyade bu yıl içiPfle ele a. 
hnmtştır ~-~e bır.ınd~ zirai kombina_ 

lar kurulması kin e~üdler yapılmış, 

Almanva ve Amerikadnn 150 traktör 
~eti~h1Micıtir. P.u nrRda Ankarada bi7. 
7 ... 'lt l:l"ı::v('kil Celal Bnyarın da bulun .. 
duğ>ı Ortıı Anadolu köy mümessilleri 
toplantısını ve bunun ehemmiyetini 
de zikretmek tazımdll". Bu sene de a.. 

iman kararların faydalı neticeleri 
bundan sonra görülecektir. 

Türk köylUsünUn yegane denilebi. 
lecek maişet vasıtası olan zirai mah
sullerin bu seneki rekolte vaziyeti şu. 
dur: Bakla 29,000 (ton), Kuru üzüm 
53,000 (ton), incir 33,000 (ton), fın. 
dık (55,000), palamut (45,000), ~Y
tinyağı (32,000), buğday (2,100,000}, 
mısır (590,000), yulaf (210,000), kuş. 
yemi (25.000), susam (19,000), çfl.vdar 
(380,000), pamuk (50,000). 

Deniz ticaret filomuz 
Deniz ticaret filomuz bu cumhuri. 

yet yılında her sen~den daha büyük 
bir mazhariyete kavuşmuştur. Bu se. 
ne Almanyanın Krupp fabrikalarına · 
yeni on gemi ısmarlanmıştır. Mart 
b:ışmdnn itibaren gelmeye başhyacak 
olan bu posta vapurlarımızdan başka, 
yeni şilepler ısmarlanması da karar 
altına alınmıştır. 

Diğer taraftan geçen yıl. Haliçteki 
Şirkctihayriye tezgahlarında tanıamL l 
le Türk mühendisleri ve Türk işçisi 
tarafından yapılan ilk vapıırumuzu da 
denize indirmiş bulunuyoruz. 

Geçirdiğimiz cumhuriyet yılı, deniz 
harp eanayii bakımından çok verimli 
o]muştur. Gölcük deniz harb sanayii 

tez~ahlarında yapılan Gölcük yağ ge. 
misi bu sene zarfında donanmamıza 
iltihak etmiş Uali<:teki Valde kızağın. 
d:ı iki yeni denizaltı gemimiz tezgaha I 
konulmucıtur. 

Cumhuriyet maflcncilif~i 
Cumhuriyet madencili1inin etüd kıs 

mmı üzerine alını~ olan Maden tetkik 
\'C aramn enstitüsü bu f;Cne de faali. 
yetine devam etmiştir. Diğer taraf • 

.. ~~~~~ 
Amerikada SJaten lslandda alman bu ln.ıebaktşı resim hakiki bir .,gemiler 

mezarlığını göstermektedir. Bozulan ve eskiyen gemiler, tahrib edilmek üzere 
burada, son saatlerini beklemektedirler. tnplan bir milyona mal olan bu ge.. 
miler §imdi 14.000 le 50.000 dolar aras mda sablm&ktadırlar. 

• 
Usküdar - Kadıköy ve havai isi halk 

tramvavıar1 Türk Anonim 
Şirketinden: 

1 Yaz mevsiminde yalnız Pazar günleriyle fevkalade günler
de tatbik edilmekte olan Kadıköy • Kıııklı "Çamlıca" araunda
ki doğru seferler, 1 lkinciteırin 1937 gününden itibaren, sabah 1 
ı=~= olmak üzere, her ırüne \qmil edilecektir. 

ıstanbuı Belediyesi ilanları 

Yenihlde 13 No. lı yazıhane (üç ıene) 
,, ,, 7 5 ,, oda ,, .. 
,, ,. 44 ,, oda ,, .. 

Çemberlitaşta Hi!seyin ağa mahallesinin 
cami sokağında 34 No. lı Mimar Ha-

Senelik muhammen 

kirası 

360 
:::60 
240 

ilk temlı:..atı 

81 
81 
54 

san ağa medresesi (938, 939, 940). 48 3,6L 
Yukar4da semti, senelik muhammen kiralariyle ilk teminattan yazılı olan . 

mahaller kiraya verilmek üz~re ayrı ayrı açık artırmaya konulmuıtur. Şartname

leri Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk temi
nat makbuz veya mekt~e beraber 2-11-937 uh günü saat 14 de Daimi En 
cümende bulun~r;Jar ş. (7C:26) "''' • 

İtfaiyeye yenide;n 60 lira ilcretle on beş toför alınacağından askerliğini yap
ını~. boyları 1 ,65 den aşağı ve sinni 23 den apfı ve 35 den yukarı olmayan ve 
bir cürümden dola:n mahkumiyeti bulunmayan ıoförlerden blip olanların imtiha
nı icra edilmek üzere nüfus kağıdı ve ıoförlük ehliyetnamesi ve sıhhat cüzdanı 
ile beraber itfoiy.: müdüriyf'tine müracaat etmeleri ilan olunur. (B) (7380) 

Beher metr: murabbama iki lira kıymet tahmin edilen Fatih yangın ye
rinde Kirmasti mahallesin:n Boyacrknpı aokağmda 74 inci adada yüzlü 7 metre 
65 santimetre murabaaı sahalı arsa satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
... ..,rtnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İsteklile! 11 S kuru,tuk ilk temi 

"'t makbuz veya mektubile beraberS-11-937 pazartesi günü uat 14 de 
' 1imi Encümende bulunmalıcırlar. (B.) (7270) 

Cerrahpaş:ı, Haseki, Beyoğlu hastaneleriyle, Zeynep Kamil doğum evi için 
bastmlacak defte:, afi§. evrak ve saire açık eksiltmeye lrc..nulmtt!tur. Bunların 
hepsine 1646 lira 47 kuruş fic.t tahmin edilmiıtir. Nümunelerile prtla.mesi le.
vazım müdürlüğünde görii!ebilir. İstekliler 2490 No. lt r.anunJa yazılı vesıka 
ve 123 lira 49 kuru}luk ilk temina: makbuz veya mektubilc 'bcnıbcr 3-11-937 
çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunr.ıalıdı::-~ar. (B.) (7171) 

tan Etibank yeni bulunan ve tesisatı 
ikmal edilen madenleri işlet.meye ba.§
lamıştır. Ergani bakır madeni faali. 
yete geçen sene başlamış, Kuvartshan 
madeni bugün açılmıg, şark vilayetle. 
rimizde - bütün medeniyet lleminl a
lakadar eden - Demirdağı bu sene bu-
1 unarak Etibank tarafındıuı derhal te 
sisatı kurulmaya başlanmıştır. Divrik 
civarındaki bu maden dünyanın en 
7.cngin demir madenidir ve 15 milyon 
ton cevheri ihtiva ettiği tesbit edil -
miştir. 

Mardin civarında Basbrin ve Her -
mis civarında, Müreftede petrol son -
dajları devam etmektedir. Van civa
rındaki Kurzat'ta yapılan 105 metre
lik galeriden, geçen ay sonunda mazot 
çıkanlmıya başlanmıştır. Birçok yer. 
!erde jeofizik etütler devam etmekte
dir. 

Maden istihsal ve ihracatımız bu 
yıl, geçen cumhuriyet yıllarına. naza • 
ran bir rekor teşkil etmektedir. 

Demir ~·o'lanmız 
lktısadi varlığımızın bir kolu ve 1.n

kişaf mda çok büyilk roıu olan Cum
huriyet demiryollan geçen bir sene 
zarfında büyük bir inkişaf göster _ 
miştir. 1936 senesi sonunda 6300 kilo
metreye vasıl olan demiryollanmıza 
her gün yeni bir parça daha illve o. 
lunmaktadır. 

Bu bir aene zarfında. Irmak - Zon.. 
guldak hattı tamamlanmış, Sıvas - Er -
zurum hattı SIV&8 tarafından Divrikl 
Iataııyonuna varmış, Burdur - AntaL 
ya. battı Antalyaya doğru ilerelmiş • 
tir. 

Bundan maada bu sene ı.arf mda de~ 
miryollamnızm bir taraftan Diyarbe. 
kirden itibaren Dicle vadisini takiben 
Bağdad demiryollariyle birleşmesi, di
ğer taraftan Van gölünü çevreliyerek 
lran hattı ile birleşmesi takarrilr et.. 
mit ve derhal keşiflerinin yapılması. 
na bqlanınl§tır. 

En mesut hadise 
Bu cumhuriyet yılının en mUhim ve 

en mes'ut hldisesi muhakkak ki bü. 
tün bunları yaratan Büyük Önder A.. 
tatUrk'ün Nazilli basma fabrikasının 

kU§adını bizzat yapmaları olmuştur. 
•'Yurdumuzu dünyanın en mamur 

ve en medent memleketleri seviyesine 
çıkaracağız. MiJletimizi en geniş re • 
falı vaarta. v~ b.ynaklarma sahip ki.. 
lacağız, millt kültürümüzü, muasır 
medeniyet seviyeııinin üstüne çıkara • 
cağız. Geçen zamana. kıyasen daha 
çok çalıpcağız. Daha az zamanda, da
ha. bUyUk işler başara.cağiz.., 

Diyen BUyUk önder, başarılan bu 
bilyük işlerden birisinin kapısını biz
zat altm anahtarla aÇDUttır. .. •, 



Genç kazlar ve kadınlar 

Yüzünüzdeki 
sivilcelerde n nasıl . 

kurtulabilirsiniz? 
Muntazam bir gıda tatbik etmek sure
tile bu dertten kurtulmak mümkündür 

Çok <lda, tenç kııta:::ı ve kadın -
larm yüzler:n~ s:n:~dla~ olar siwlccler, 
gençlik n:.ıstahğım!:i\~ lıaşka bir ş~y de
ğildir. Bunlar. hil.lıassa kuru ve ince 
derililerde görülüyor. 

Sivilceler, umumiyetle, gurupl:ı.r ha
L:nde çıkar ve yüzün muhtelif yerlerine 
serpilir. Bunlar, kendiliklerinden kayb
olur ve b:r kaç hafta sonra birdenbire 
tekrar- baş gösterirler. 

Bu sivilceler, ayni zamanda, deriri.n 
ekzamaya müstait olduğun:ı da bir de
l!ldir. 

Bunları tedavi etmek kabildir. Ev
vela muntazam bir gıda rejirn:. tatbik 
etmek liz!'IIldır. Eğer dikkat etmişseniz 
sivikeli bir kadının, içinde baharat bu
lunan bir yemekten sonra, sivrlceterinin 

daha bariz, ldaha kırmızı bir Taziyette 
meydana çıktığmı görmüpünüzdür •. 
Tahrik edici, çok biberli. içinde azot 
bulunan, inh.:ıa.ı edici veya tobik ye • 
meklerden vazgcçilmelicir. 

Çok baharlı yemek ve içkiler ıvnlar
dır: 

Biber, hardal. kahve, 1arap, alkol. .. 
Ç-ok azotlu gıdalar; et, balık. sucuk. 
pastırma ve sairedir. Bayat etler, kut
lar, bayat balıklar. inhilal ~dici gıda· 
lardrr. Tucih ed.':lmesi limn gelen ıey 
ieı-. -sebze ve meyvadır. 

Umumiyet itibariyle, sivilcel~r pı:y
da olu:ıca, deride bir müvazencslı:!il· 
var demektir .• 

Deriy,: normal bir vaziyette bulun -
ırformak gayet baiit bir iltir: Hafif -
çe asi:ili sabunlar, kremler ve taire 
l:ullanılır. Derinin yağlanmasına kar!· 
da beıley~i ve fçinde ltnolin bulunan 
kremlerle, çok yağlı ve aıidli sabunlar 
kullanıhnalıdır. 

Sivilcelere lıca:-ıı en fa.da pyanı tav • 
siye merheml::r, gayet u miktarda asid 
Aliaillk ve liktik ihtiva eden merhem
lerdir. 

İçinde (D) vitamini :})ulu"an mer -
hemlc yapılan son tecrübeler çok iyi 
neticeler verm.İ§tir. 

Sivilcrlerden Jikayeti olanlar, soluk
tan, rüzgardan, çok kuvvetli güneıten 
korunmalr, bunun için de yüzlerini iyice 
yağlamalıdırlar. 

Son yapılan tıbbi tetkikler, deri. 
sıhhatinin viicutu bulunan vi.Uminle 
sıkı münasebeti olduğunu göstermiı -

tir. Deri üı:erinc!e çok iyi tesir yapan 
wtaminler A, B ve F vita:ninleri:iir. 

Bilhaasa F vita.ırrlrü, güzellik ve aıh· 
hat üzerinde büyük bir tes;r icra et -
mc!<tedir. Bu vitaminleri b:.ze tereyağ 

temin eder. Diğer tuaftan, ba.zı ~üzelHk 
kremleri de bu vitaminleri, hariçten 
vücudumun. vermekt~:.iir. 

Hülba. siv:ikeler tehlikeli birşey 

defidir. 'Fakat unutulmaması icap eden 
nokta bu sivilcelerin, vücudun ekzama 
va müstait olduğunu göstermes;efr. 

Spikerlik kolay 
bir iş değil 

Spiker namzetleri nelerden 
imtihan vermek 

mecburiye indedirler ? 
Bir ka~ :ın ~vvel, Ankara radyosu 

isin gen~ b:r kızımızın l..ondrada spi -
kerlik tahsil ettiği vl! bunda ~o'k büyük 
muvaffakıyet gösterd1ği yazıldı. Mikro
fon önünde evvelden hazrrlamnış §eyle
ri tekraııdan ibaret bir vazifesi olduğu 
zannedilen sp:kcrin, işi sanıld:ğı kı:dar 
kolay değildir. 

''Spiker,, 1ngilizce bir K~limedir. ln
gilizce Speak söyle:nek rieoc'ktir. Bu
na nazaran "Spil:er., söyleyen acam; 
"Spikerin,, "söyliyer. kO?dır,. manasını 
verir. 

aı:ıfıda yazılı buswslarcla:ı imtihana 
tabi tutulduklanm kayded,.biliriz: 

1 - Muhteviyatı ve münde.recatı nam 
zet taraiından malum bir metnin mikro
fon önün.de okunması. 

2 - Muht:;:vi7at ve mündc.rccatı 
namzet tarafından b:linmiy:n bir met
nin okunması. 

3 - Radyo izt:ısyonu p:oğramının 

okunması. 

5 - Telaffuzları gilç l:t:limelerden 
m.ürekkcp bir .metnin okunması. 

6 - Ra:lyo istasyonunun hususiyeti· 
ne göre, Fransız:a, İngilizce, Almanca 

..JJU m li'i)alStD k 
Jimnastik dersinde muallim çocuk 

lara yeni hareketi iza!ı etti: 
- Farzediniz ki, bir sandaldasınız 

ve küre:c seldyorsunuz. Anlaşıldı mı? 
Şirndi huydi bakalım: Bir ... İki... Bir .. 
tki ... 

Bütün çocuklar muallimin göster
diği şekilde harekete başladılar. Yal
nız İzzet hiç oralı olmadı. Muallim se
bebini sorunca §Öyle dedi: 

- Ben sandala binmedim, motör~ 
deyim! 

DAG SPORU 
- Hazır dört kişi olnııl§kcn bir briç 

oynasak! 

Aifeırln 
- Anne, bugün sekiz aldın •. 
- Aferin oğlum! Hangi dersten? 
- Dört htuptan, dört de (en bil-

gisinden! 

Sadık zevce 
Adamcafız haleti nezide idi. Kan

sını yanma çağırdı ve: 
- Bana yemin et, dedi, ölümümden 

aonra A. ile evlenmiyecei:ıin. 
Kaclin teminat verdi: 
- Merak etme! Ben b~ltuına söz 

verdim. 

- 11.i sa.attir b11radt'ıyım1 halti oyu. 
nı.ı bitiremediler. Ne :aman bcı!Jlamış. 
lardı. 

- Bilmem efendim, '>en ~·nht:cyi 
d.evren ootnutldıfjım zmnan onlan o. 
uıoı ba~ıııda bııldu.m. 

- Aramızda kalsm, biwtfoı ilçüncfi 
mevki olduğı< halde birincide seyahat 
ediyorum. 

- O halde siz de kimseye söyleme. 
yinJ hen kontrol nıemunıyum, CP.Za ve. 
rccck.rini:;!. 

Koca - Senin sözünü dinlemeyip 
iyi etmişim : Adaya gitmemekle bu yaı 

en aııağı dört yüz lira tasarruf ettik. 

Kadın - Haklısın. O tasarruf etti· 
ğin dört yüz liranın iki y.Jz lirasını ver 
de kışlık tuvalet yaptırayım. 

ıtnıraf 
- Siı:i bu yaz: hiç aaada görmedim. 
- Bu sene adaya !!itmedim. 
- Ben de öyle 1 

Ahmet - Ma.d.emki almak niyetinde 
tkğikiniz, n~in bu kadar aıkı tnkıya 
pazarlık yapıyorsunuz 1 

Kohen - 8atınalmıyacak olaam bi.. 
le tenzilat temin edince pa~o kaaan -
mı§ gibi memnun oluyorum! 

MübalA~a 
Çocuk - Anne, demin sokaktan ev 

kadar büyük bir otomobil geçti. 
Anne - Oğlum sana bir milyar defa 

söylemedim mi mübala~:-. etme diye 1 

kuırt ve kıuızu 
Küçük Necdete annesi kurt ve kuzu 

hikayesini anlatıyordu: 

- • , • . . ve eğer kuzu anesinin 
yanından aynlmamış -olsaydı, kurt onu 
parçalayıp yiyemezdi. 

Kuzuya acıyan Ncclct bir müddet 
düşünceli durdu, sonra: 

- Öyle am:ı anne kuzu ı;ene parça
fanmaktan ka,.tı•hmaz.iı. Onu kurt ye· 
mcseydi biz yerdik. 

metinler oxunmasr. . . • 
7 _ .Muhtelif ticaret ve ..ın'at .ıube- __ Ke lmm k!!_~~lf rııyası ------ Kulıı~~ ttwuğun kauusıt 

Uysan yoacaJ 
. 'ı rot' 

Kontrol memuru - Biletını rtf' 
ta treni için, halbuki bu tren elcfP 

Yoku - Farla ne? tr~ 
Kontrol memuru - Farkı btl 

hızlı gider. : ~itsill 
Yolcu - O halde tren yavaS 

benim işim aı.;cle değil 1 

Tavsnve 
b 

•. d .. ı.i}Dı11etı1? 
- Doktor ana gun e UI( ı- il ~ 

yUrümemi tavsiye etmi,sini.z dcl1 

- Evet. gill1 
- Ben daha iyisini yapıyoruıtı• 

de 150 kilometre gidiyorum. 

- Ne? Yilyüyerek mi? 

- Hayır, bir otomutiJ aldııp. 

~ :r 
·zeı1 b 

- llabtı, bana da öndeıı çekt 
araba alsana ... 

Hastalhlane<dJB 
.• ,çtı• 

Hastahane yatağın.da gözlerını ~ti 
ba11 fena halde sızlıyordu; eliyle ~~· 
yınca §İŞ o~duğunu anladı. Hasta 

crya: batııııl 
- Buraya gelmeden evvel 

bir yere çarpmııım galiba, dedi. , 
Hasta bakıcı iıin aslını .anlattı• Jt 

cJe'>" 
- Hayır, o §İŞ burada oldu, ttı1'~ 

kloroform kalmamıştı, sizi baytl 
için batınıza tokmakla vurduk 1 

ıymk aname~:J 
Doktor - Koı.:aruz nasıl, ıy ., 

mı. fefl' 
Kadın - İyileıme~e batladr ~ 

elim, dan gene içmişti ve gene 
küfretti. 

Masrafsız 
otomcbDD ıı~ 

Bizim fotograf~ı Ali bir oto~<!' 
aldı; daha doğrusu otomobil dd1 'iJiıı 
toınobilin yavrusu da değil, oto~ 
torununu aldı. Geçen gün arab dİ 

··yle 
meziyetlerinden bahsederken t 0 

yordu: t ~ 
d. o 

- O kadar az benzin sarf e 11 .,~ 
·"cı· şa;ılaeak şey... Geçen gün tatn ıı ., de 

kuyuda motor durur gibi oldu. 'S~ }.~ 
baktım benzin bitmiş. Ne ya~rnalı·eldi
lıma cebimde çakmak oldugu ~ 1'° 
Hemen depoya _çakmaktaki benı ·ıtiO" 
§alttım ve Eüyükdereye kadar. gı 'J"'' 

Otomobilin markasını ını sOfll 
sunuz? Reklam olur söylemcyiıl 

Spikerlik işinin ehemmiyeti ve güç
liiğünü oı.nlamak i_çin, Av!'upada bu hu
susta mektepler açılınq bulunduğunu 
hatırlaır.ak kifidir. Bu zorluğu ve iJin 
chemmiyet!ni daha ziyade meydana ,Çt· 

karmak isin ders sonunda namzetlerin 

lerine göre ilanlar yazılması ve okun - ı-~e::nin ckı:n::?..ısı. 1 
ması. 9 - Okunurl:en derhal tashih edil -

8 - Fena ya:ılrrµş ajans~ matbuat mek üzere bozulı cünıleli yazılar okun-

ması. 1 
10 - Radyo :Stasyonlannın işleme-

si ve sairesi bakkıntla nıalfü.ıat. 

Atın nıyast --4 
Bütün bunlarcan maoda ın•1111ıe. ~ 

sinin radyoya muvafık g~ııııe;cıit• 
birinci derecede ehemmiyctı lı' 
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d 115 1 parayı tereddüc:hr.iz vermeye 
'trıe_ karar vermi§lerdi. Bundan oekin • 

1YorJardı. Mari dö Mediçinin bu p&-

;:ı fİ7.laaiyle \'er:eceğine emindiler. 
fa noranın bu kadar §iddetle mUda • 

a Vaziyeti alması bundan kurtul -

:ak için değildi. O, kocalurmm .aua -
'trı !l$iy}e iktifa e::miyordu, onu kullan. 

ak, aklına gele:ı bir pli.nı tatbik et. 
l'llek . le ar:ıu8WKlaydı. Bunun açin de bu 
it 8.dını korkutınair lizımdı. §unu da 
lea.buı etmeli ki. hu :!isteğinde tamami. 

nıuvaffak olm~tu. 

eı~oreJ. o altın eevdalrtı kocakan 
k eli her eeyden va~~it,. canmı 
tırtnnnak için bir .çan dü§ilnUypr • 

du öı.:ı"'"t Cak Ua en smıra paray- ne yapa _ 
tU t.ı. Bunlan anlamıya~lf kadar ıgö 
J • kararmamış olan IA.gvreJ .p:ı söz. 
erı kekeledi; 

rtı; 'Ben bir 'feY fstemi~'OTIJm ıuiı. ~ 
""ı ~ ma.da!rı ! Bic bir teY iste. "''Yorum n __ 
ncncle.ıı · ~ umuNu bir ikadınmı. 
Şe htedıklerf hizmetin -dqğTl.ı bir 

Y olmad ~ · · d ıgını eın·di eıtladını. E:\'!.'.'rL 

b~~ kabul etm~Um. Eğer o zaman 
s: U kabul etnv•mi3 OISSl \'dJm oimdi ulrn.. . • ., 
k~ u~ olurdum. Jl'akat S<ırı giln!Ptde 
,_. ndı kendlmc diişUndüm ve dedim 
'1.1' "l 
b. · .. agorel kıunı, bu yantıcnn iyi 

ır l~ d -·ı ""-~ 
rnarp., l e~ı. B·J~un do4'rusu ~ip 

-ıra a uer fev:ı ,oldµğu ~ibi .. l 
?nekt.ir • .. :soy e -
geld' ., lf e b '1y.l1- dil§iiner~k bur.ay• 

ını. 

l{ouç.ini ilf': v ...onora bu sözlere ha 
ret e•ti• B v. 
?.il . .er. '"klol!dikk>rj ~vab hu de. I 
Bö dı. FakRt hırl'l nmiylF- ll'anmaıiılar. 

:Yle olmak!a ıbera.her 
1al'J hi .tavır _ 1 
dt r.a.z "vvelJı:i klıdar t.e'ı. ~ 

d ıedid dt>~,cr 
ko · l>""' 

1• Leoaora 
Cll4ca..-ııun bu eôzleri ~in aöyledi. j 

ğini anlamı§tı. Lagorel vaziyetin bir 
az olsun dUıeldığlrJg5rftnce mahvo • 
lan aervetinin bir kısmmı elde ede • 
bilmek ümidiyle ledi ki: 

- Evet ef en:lim, 11m hizmet için 
geldim. Ben mah\"OldmD zaten. ka • 
but etmediğim para beni 6mrllmün 
lllmuna kadar yaşatabilirdi. Şimc!i dU 

gea dö Soriyentes ~endlalne oyna& • 
fım bu c>yunu duyarsa beni c!Unyada 
ya,.atmaz. Adamlanrıdan birine ZSL 
dürtur. Oldtlrtm~ bile eokafa attı • 
racaktır. Ycrlıni kaybec!ecefbn. eefil 
olacağım. Ah e!eııdll~im, benim ya. 
şımda bir imanm eetalet çelnneel ne 
demektir bilir misiniz 1 

Leonora ve Kon~nl. koca.kamını 
Qevirdiği dalav~yi artık tamamik 
anıam11JardJ. Biribirleriııe bakıp ctL 
lilştUler. Kansmm bir iıP-ftti tiııerhıt 
Mareşal Dıuıkr iedi ki: 

- Btııi t :anıınıdtpuc .halde 
yaotığmu: bı... fedektrlığm bota ptme
s";i katiyen istemem. Söyleyiniz ba-

kalım, C:i!ıeıı .dö Soriyeııtts &ize kaç p;ı 
ra verecekti. 

La.ı:-0reJ hiç dilfilnmeden: 
- FJJli bin Cr.ı.nk monsenyör .• de. 

di _ Hıtlbuki yaları söylemifti. Eğer 

r .... cmnrarım korı•JfUI tarzı lcendini 
ı;a.ş•r!mamış ola.ydı, ba parayı Urti • 
VIPC" k•i Halbuki bil para Fauat&nm 
vaadetti,ğioin iki miSliydi. Kendisine 

p~k cok pörünen bu par~ı isteyince, 
re\·sbını krrJ:u ;Je be.klemJye b~ 
C'..evn? gprlkiyodu. Bunu ,görünoe, 
kendi kendine söyle.n.di: 

- Ah ha.siırı &dam, ba.k d~yor. 
f;a.libA mahvola-:ağım. Alı taa, alı 

~rnt Toma. lındaduııa yetif! Şa ada. 
nıın ak!bine biru el açıklığı 'ftrints. 
Teklif ettiğim paranın yar.111mı biJe 
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mattald amıt hakkında kaau.t re _ 1. bldriace uıc •uall 11antıa1 Da.Ur -.. 
tinn.il, bu kwn ta.nmıadığı ann.ı L du: 
çm 11~ ~ luındlııi feda ._ - Pek aıa, bu pu.1c hıkkmda bUe 
de1slJeeeltiıi g&'nıtlf o14uladan ona verileoek hq1ca bir b&ber var ımf Ne 
kup t.eftceUh w hürmet da1ıl bemle. d111 bu it hakkında biu mUraeaat et. 
_,.. 19qh""fb. Eınllı,.t.I de Vanlı. tialz! 

,,oıram, mlen çıkmamaya w wr - Çiüddl bitiyordum kt aiz •un ... 
d.fll dlMtle Leonon paç lama aıkt Le.gorel birdenbire ııiuetu, Leonor&. 
bir taruRt aıtmaa bulun4vulmuı.. ya baktı. 'Madam Dinkr, kaclnlm llWI. 

na.._ prmB)'Ofdu. Hattl bu p rnasının sebebini anlamıetL Omuzlan 
hapsini kaldıracak ol ura pnç kızı rıt •ilkerek dedi 1d: 
ır.aı.ı .. daha ayada ısmdrrac.aımı - ÇODk& Konçlnl onun bellaeıdır. 
dtitlaaek 8er'bNt m-üıtmumı em.. Söyleeenlr.e, m8e;ö demin 'bendMt git 
retmftt.i. ~ .c;,Uyellm ki, bu fay. li bir şey olmedtfmı ._ ~lemmn{f 
duız göz hapeJ kıJkmıkJa l'Joram ml,üi? 
bwıclaa lltifde etıDe7i dtltUnmecU. Za - Affedersiniz madam, eellll"8t e. 
nıaıum bl!ıoede, ~ '~Jer ara. dememlştinı de ... 
Bınd& pçiriJor4L Yahm bu gb bu Konçim 90rdu-: 
llel'IPW•Hrtea Satlfade etmeyi ~1Uflhı- - Peki, onun ha.bası öldu,ğumu n&. 
dU: kendi '9ılrtnnda neler~ 11i1 o1uyor da blllyorsunuz! Yob& bu. 
ni duymak flıtiyorda. Bu 8bftt1e bil. nu sir.e Landri .mi söylemitti? 
,,,...... bqOk hakibtleri filnnmlt 0 _ Lagorel biraz cl:şUııdil. Laa4riye 
laa.ttt. XaneJtsmn odumı gtrmem_ bir o~n etmek i;in mareplin bu au. 
ni bek!edikten sonra, dıpn çıktı;ôaa_ aline bir ''evet'' demek aklına gelme. 
nm ara.btkapmmdan iCı*"liiaf dialane di değH ... Fakat .zekimnı gÖIU!nnek 
Y.'bqladt. Ba ımrada Leonora, Lago.. arzusu ondaki dilprumlık hlaaiDe p. 
reli mticn.b etmeJtt,eydi: lehe çaldı, hakikati ..söyledi: 

- Qocufmı mıe neaıl tNlhn eaııcn_ - Ha,-ır 1nOW1e.ayör. Oolruuııu .is.. 
fhii aalllnln ba"ta1mı. terEeniz Landri fÜpıhemi yok etmek 
~ 1d~ altftıımeden Lan4rhnn içha (oeuğuıı Jrenifüıden olduğuq hile 

iambıl lilSyliyere't çocufu nur! teslim idc1iaya vardı. Fakat sizin yanmır.da 
ettiitDJ aalattı. ~t1Cmı biliyordum. O arada FJo_ 
~ ilk Beneleri ile kaçtığt ZL ra..-mah b.dmlar '8i.rin için Jallsp ya. 

mana kadar gecen hidiıleleri birer kıbyoıiardı. Kararunı derhal '\'tnlim. 
birer aöyiedi. Kabil oldtığu kadar in. Vakıa delilim yoktu -ama., bu 'Ç()Cuğun 
sa 'kC9tlği 1MI iAhatta .uı atıla de - sizin c;ocuğuma olduğuna emindim; 
ğiftinnemlfti. Taf.ılAta gelince, bun. Konçini tt5zanü keeerek BOrdtı~ 
lan kenai meafaatlne uygun bir ~ - - Pek ita, maksadınız ne! 
kilde defiştird.i, Florans bu sözlerin ~l bk tllıza. durdu. Aaıl mn-. 
ıgn kısmında. :ka.prmn &ıUne '\"1.l'ln11- r:'.!a şımdi girişilecekti. Tereddüd et. 
tı. Longva.1 madam ~ m<ie;yiö KonçL miyordu, fakat muvaffak Ola.1'ilme\c 
1lUda dikkatle 4ialeiftleri lüklyıeyt lçiB birik ttir -.tıuııt ~ u.. 
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zımgeleceğine emindi O, mutlaka mu 
vaffak olmak istiyordu. 

- Btlyilk bir kadın, bu kızın yük. 
sek mevkide ·bir kadmm km oldufu.. 
na eehadet edersem bana bUyU.k bir 
1ervet verecefiııi eöyledi. Bu ismi SJ

ruı geUncıe bildirecekler • dedi • 
Konçl,nl IOrdu: 
- Bunu kabul ettiniz mi? 
- Tabii ... 
Lagorel bu pua.rbfı!ı ne kadar ae

filce olacağım bildiğinden adeti ağ • 
lar gibi bir bal alarak dedi k1: 

- Ah, paruızlık nedir bilir miıi. 
nlz mon.eenyör ! Sefalet lıısana her 
eeyi yaptırır. Allah al7.e bu hali göe. 
termesin. 

Leonora kocakarmni aöz1erini kesti 
ve: 

- O kadınm adı nedir? • diye ıor. 
du. 

Lagorel anlamamazlıktan reldi: 
- Kimin adı! • dedi • 
- Kabul ettl~nJz pazarlığı teklif 

eden bu bUyUk kadınm ..• 
- Admı bilmiyorum. ,. 
- Yalan eöylUyommuz. 
- Fa.kat madam. 
·- Evet, kat'iyyen eminim ki, söy. 

Jedlğlniz bu IÖZ yalandır. 
T .agorel ikrar mecburiyetinde kal. 

dı: 

-- EVet, onun ismini blliyorum, fa
kat söylemiyeceifm. O ismi ~yllye • 
cek olunanı m&hvolunmı ki, henüz 
böyle olmayı da bıtemlyonmı. 

Leonora cevab verdi: 
- Adam een de, onun iamini senin 

kadar ben de biliyonım. 

Lagorel buna inanmamJttı: Dudak. 
Jarmı bükerek: 

- Acaba! .. dedi • 
- Onun ilimini ben ...:wu · 9VJ;~ 

.Bahsettiğiniz kadın düıes dö Soriyen 
teatir. 

llıtiyar kadın adeti. afallanıljtı. 
Kar§ısındakilerin bu kadar maıUınat 
sahibi olamlarına ihtimal veremiyor. 
du. O, yapacağı tehditle bunları kot. 
kutacağmı, ve bu suretle istediği ka

dar para koparabileceğini san.maktay 
dı. Halbuki bu vaziyette ümidi boşa 
çıkıyordu. Onun söylediklerini sert 
kat"§ılamışlardı. 

La.gorel korktu. Düşündükleri boşa 
mı gidecekti? Kalbi sıkıştı. Büyük 
bir sukutu hayale uğramıştı. İçinden 
!'C5ylece düşündü: . 

- Eyvah, mahvoldum. Bütün U • 
mitlerim bitti. Beni bunlar öldUriir • 
ler veyahut buna yakın bir cezaya 
çarptırırlar. Kendi ayağımla geldiğim 

~ ? 
bu yerden nasıl kurtulacagım · 

Leonora şöyle bir sual sordu: 

- Bu kızın babasını biliyorsunuz. 
Fakat ya anuı k•mdir? Bunu biliyor 
musunuz'! 

Acaba bu ismi La.gorel biliyor muy 
du? Kızın annesinin bugünkü valide 
kraliçe ve naibei hükOmet olduğunu 
biliyor muydu? Şüphesiz ki Fausta 
bu kocakanya bunları öğretmek ha. 
tasını işlememiştt Maamafih Lagorel 
aptal değildi. Bu ismi senelerce 
araştırmıştı. Birçok şüpheli isimler 
arasında Toskan dükasınm kızının 
da adı hatırana gelmişti. Gelmişti a. 
m::1., kUçük bir noter oğlu olan 

Konçini ile aralanndaki aşkın bu de
receyi bulmasını pek kolayca kabul 
edemediğinden bunu imkansız bul • 
muştu. 

Soriyentea konağına yerleşeli beri, 
Faustadan bol bol para almakta, 
buna mukabil milhim bir İ§ görme "' 
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mekte olduğundan uzun boylu düşiin.. 
meye vakti olmuştu. 

Elinden geldiği kadar kapı arala • 
rmdan konuşmaları dinlediği muhak. 
kaktı. Bu mütemadi gözcülükler ve 
nihayet.siz düşünceler sonunda haki • 
kati keşfettiği akla gelebilirdi. Fakat 
bu müthiş hakikati keşfettiği gün 
keşfini meydana koyarsa mahvola<1. 
ğını anlamıştı. Halbuki bu kadın ha • 
yatını çok severdi. ölümüne sebeb 

ol:nası ihtimali olan bu hakikatrh'i'Ç 
bir suretle söylememeye kat'iyyen ka 
ra!" verdiğinden Leonoranın sualine 

hiç tereddüd etmeden hemen eu ceva. 
bı verdi: 

- Bana söylenmemiş bir &eyi ben 
siz~ nasıl söyliyebilirim? 

Bunlan söylerken o kadar saf bir 
hal almıştı ki, fevkalade dikkatli o _ 

lan Konçini ve l-eonora bile aldandı. 

lar. Böyle olmakla beraber Leo~ 
ısrara !Uzum gördü: 

- Bana yemin eder misin? - dedi -
Lagorel bu defa. düşünmedi, elini 

duYara asılı olan bir haçın U7.erine 
doğru uzattı, gözlerini ona. dikti ve 
dedi ki: 

- Ulu Tanrı namına yemin ede • 
rim ki, bana bu ismi söylemediler. 
Eğer yalan söylüyorsam Cenabı hak 
beni 6U anda. kahret.sin!. 

Bu kadar kat r bir yemin karşısın.. 
aa inanmamak kabil değildi. Gerek 
Mareşal Dankr, gerekse karısı Rrtık 
inanmı§iardı. 

- Pekala, • dediler • 
Kocakarı, dud:ıklarmda beliren bir 

tebessümü zor zaptetti, kalbi rahat • 
laJjtr. Yemini de yal:ın değildi. O ismi 
kimse ona söyt..mıemişti. O kendisi J 
bulmuştu. 

Leonora konuşmayı eski noktasına 
döndürdü. thtiya-:- kadını §afırtan bir 
sertlikle dedi ki: 

- Şu halde Madam Soriyentel' is.. 
mini hentiz söylemediği ve vaktinde 
haber vereceği bir asU kadının bu çi.. 
çekçi kızın annesi olduğuna şahitlik 
etmeniz için oldukça. ehemmiyetli bir 
para vaadetmiıı öyle mi O astı kadı .. 
nm ve kocam Dankr'ın aleyhine olan 
bu teklifi nasıl k&bul ettiniz? 

Leonoranm dl'dakla.rrnda. milthi~ 

bir gülümseme vardı. Lagorel bunu 
farkedince müthiş surette korktu. 

Sureta sa.kin a;-örUnmekle beraber L 
çi titriyordu. Yalvarır gibi dedi ki: 

- Aman efendim, kimin aleyhin • 
deymiş, rica ederim madam, ben ca.. 
bil bir kadınını. Aklım ermez, lfttfen 
bana bunları anlatınız. ' 

Leonora bü.sbtitün 11ertle§llÜ§ti: 
- Sizin yapbğınız yalancı şahitlik:. 

tir • dedi • Yaluıcı §ahitliğin cezası 

ise Grev meydanmda idam edilmek ., 
tir. Orada herkesin görebileceği yük .. 
sek bir ağaca sizi çekerler, olur gi • 
der. Kocakarı, boğazının bir iple sı .. 

kıldığını hisseder gibi oldu. Boğuk,' 
boğuk inledi: 

- Aman yarabbi!. 

Leonora sözler.ne devanı etti~ ... 
-Neyse efendim, ne olursa ol~ 

Bu sim ait bir i§, bizi ati.kadar et ., 
mez. Bizim anlamak istediğimiı bir : 
nokta vat', Neticesi dediğim gibi bite. 

cek olan bu işi neden gelip bir.e ~ 
latıyorsunuz? Bundan maksadınız ne 
d. 1 
ır?.. • 

Maksadının ne oldu~u pek iyi bf .. 
liyorlardı. Onun arzusu "bana. verile.. 
cek olan paranın iki mislini veril'l!le , 
niz suarmı,, idi. Zaten Jroca.karmJl1 
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s!IYatroıar Bilmecemiz 
N ! il A. L ..& R B h fli bir krllmeylm. Eu menılekc. , • ,_ • en on ar ti U 

hh.._ 8 E"'YQ (i. le on dört aene evvel girdim. 6,15. ve • _ne 
·v'Ql ı l U harflerim canın bir başkn ismi; l, 9, ~· '' S, 1~;-cı Murad (ttlrkte ıöz_ P, ve 10 uncu harflerim de topluluğa ışaret-

1 Buttaı tir. 
o BU maceralar kra Beni bulanlardan birinciye bir pergel lain. 

lı <Tllrkçe 9ÖZIU) 1 1 bl lektrlk feneri, flçllncUye bir ı Le)1lJc1& ite mı, tk ne ye r e 
ı GQn r aça.r n ipekli mendil ve ıı.yrıca 200 okuyucumuza 

eıe dofru (TUrk !iL muhtelif hediyelr.r \'crl'ccekUr. , 
1 ını\' > ....,....~••""-ıııuıırınıııuıııııııııııı.1111111111111111111111111 1 ala dalgam .- - ·-....,.. --
1 Yotıvara 

d. Çeun deıılzaıtJ blkımı Göz hekimi 

KIRALIK 

A PARTiM AN 

Ronıeo ve JO!lyet R • ,. d 1 J>l'Ograznmı bildir:memı,ur D I • Mu I B I 8 m, /'t y , n 
Prorramını btldirmanı,ur • ı 
Kaptan Blut ve Beyaz mı Muayenehanesini Taksim.Ta imane 
lek ' Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nına 
JJ:buaaııp mubarebelert ve nakletmiştir. Tel: 4J553 
IJJJ1ey ve Ganpterler 

1 

Ta~ cellyor ttllrkçe) az.ardan maad'l hergi.in: Oğledcn 
Ve Z&ter yolu 

1 

Tuınruıc kralı ve Dllfün ~~·~o~n~ra~a~a~at~ik~i~de~n~a~lt~ıy~a~k~ad~a~r~~ l ıec..s (Ulrkçe) ~ 
S l' A N 8 U L mr.m::-r::mm•ı:ı:n:::::::::::::::::::::::::=:::: 1 

Prarraınını blldlr:rnemı,ur ' •••• Dİt ·Doktoru İl 
Tal'%aıt kaçıyor ve \'olsa "'''°t·all Pak.4J.ı H • tcııer itinde L l ııı; V 

1 

Tren kor.nıan Hutalı,;nı hergün sabah 10 dan ü 1 

~ dat •ktam 19 za ka.iar Kara köy Tünel 
1
: 

' Jebu 11&1.ip mu"· ..... beJert d · b d N ! 
....... meydanı Tersane ca<l uı aıın a "·:: 

ita. <TOr~) ve UJ1D en-d&.. 112 -de kabul eder. ii ~ ~ -
~ • a ~- Sılı ve cuma günleri saat 14 den :; • 1 - '"5TaJDau bfldfnaemııtır •• 

' 18 re ka~u parı11zd:r. !J 
' k A D ı k o y m::r.=:ı-.m:::m::ı 
~ 1 Loreı llardf Ye 1kl&lert 
~~~" <tGrırce > 

t OOııa!uzn 
~lt 0 S k O D A "ı:tır. ,11, 8 4

1 
k l"roıramını bUdfrm~mfıtır 

~ I .\nı 1 R k O y 
}' " r ,; ~ bildfrmeınlıttr 
~~AR: 

• 

~.\ŞJ DRAi{ KISMI 

:~ ~ aaat 20,30 da 
p· ÖYLE GELiYORSA 1Yea, a ı>erde. 

r;-P. ••• 

A.Nsız '11YATROSUNDA 
OPERET lOSMI BRiYANTiN PERTEV 
~~~aat 20,30 da iN. 
~ çı . 

0
1'lledi 3 perde ı tablo. 

E!.' --- 1 'l'ı.ıcn UL SADt TEK 

Tiyatrosu (Aksaray) 
da. Bugün bu gece KA-

Rilıı{ KIZIM. BRAVO Saç tuvaletinizin en mü. 
RE.TlsöR. him bir . malzem~sidir 
P~ı akşamı Ka- Kepekleri izaledeki mu-dıköy • Süreyya sine-

vaftakıycti her bir i:ldia.. 

~ ~~d~--).(ÇAMURDA 1 ------------~~ ~ _ nın fevkindedir 

1 ~~s E-i-E--..ııl!INI 
Terzihanesi 
Sahibi: lhaan Yavuz Sezen 

Milfterilcrinin gösterdiği rağbetten cesaret ala" 
rak son senelerin yenilik !erini daha yakından 

ıörmek üzere dün Pariı.e gitmiıtir. Sanate olan 
merala ve muımelitının dürüstlüğü ile halkın 

. . . k b k metlı' sanatkarı· ıevgııını a.ıanan u ı:e nç ve ıy 

~----------~~~--·--
' lstanbuJ üniversitesi 

~ lctısat Fakflllesl Dekanlığından: 

mıza büyük baprılar dileriz. 

~ b· liıat lı'akuı . . .. i . 50 lira ücret. ır daı- . te.ine llağh lktiaat \"e İçtimaiyat Enatıtüsu çın ıı;tıı0 
l ....... l araıunaktadır. Arar.an p rtlar ıunlardır: 
2 ....... n:bancı bir dile vakıf bulun mak. 

~ 4ı.kııı ktno 117.eriııile melek .. i olmak. . . wrok. 
Qt11ııe 'tiıı her gUn öğleden evvel iktisat ve içtimaiyat Enstıtusu ftıUracuuan. (7M8> 

llsküdar - Kadıköy ve havalls1 

haık tramvayları Türk Anonım 
Şirketinden: •• ~-.~~ılcay tram.,ay tebekemizde KaprU ve Gazhane olmak 

it,,~ lllıntalcaya h&IUnınUı ola ralc iıletllO"ekte olan 8 '"l','" 
·~ ıcZ.:.~zhane hattnnız, 1 lldnclteırln 1937 gUnUnden ltl a • 

' -prq lntntalca11 lcaldın1mak ıuretlle, bir mıntaks olaealdır. 

3 günde 

SiY AH BENLER 

AÇIK MESAMEL.::R 

ZAiL Olı'1UŞTUR 
Beyaz rengindeki (yağsız) TOKA

LON kremi, teı kibinde tazı: krema ve 
tasfiye edilmi~ : eyt:~y.ağı mevcut~ur. 
Bunlar, mes:ımat dahılıne nufuz ederek 
derinlikler'.nde g.:zıenmi§ ve su ile sabu
nun hiç bir vakit ihr:ıç edemedi~i gayrJ 
ıı:ıf mad:loleri cr'terelc harice tardeder-

ler , 
Deyaz rengindeki TOKALON kr.cmı

nin d'ğer kıym:tll unwrlarr, c.ildi b:sler 
ve gençle~tirlrler, slyııh benleri erltır ve 
aı;ı!c meııameleri z:ıyıClatırl:ı: ve .:n cs-

•ert c'lcl.' Ur PUn zarfında mcr ve en " · ır "' 

bcya%1atıp yumuuatır:ar. 50 Y!.§lımnda-

kl kadıntır, genç kıılo ın bile cıptl ed:-
"I tıu~e ve lıadlfe clbl yumu§a!< b:r eeo ' 

tene malik olablllrler , 

-- ----------~. - --·-- ----- -

Müşteri.-Klrahk apiHı,..an ki'Çı ôctali?. 

Kapıcı. -Beş oda ve. banyo 

Müşteri.-Banyoda hav.!~~z_(afeti~arml? 

Kapıcı. -Evvet efendi.m maTSahibi son 

sistem JUNKERS~ba12yo.aletli'-o 

ri koydurdu~ 

f 

' '!5 ·~ . :;..;~ 

hava •-z.ı 
l~O.lltenı 

•-"". 

101 istiklal Caddesi~l_zaliat:~e~esiye,satiş 

Ol." Elektrik cep feneri, lizım 

b•.•kası deiil 

• Oa~uPARL,AK .. ı$ı,k'""iı.erlr 

• Cok_daha FAZL.A "daya".t!I 

VE HER YERDE. ARAYIN1Z 



H 

• .· .. · .. ' . .... .. . 
F~f. ' ·. . . ( 

:;~;-;: ·>~:: 
1 • ~#~ ·.·\ 

' 

. 
30 tLKTEŞRlN 

' NIN 
M-ooe~LLE.Ri Gre_L·M i:şTlR. 

12 ay veresiye SAHiBiN iN SE Si ve acentalannda 
Ankara - Adana - Adapazarı - Antalya· Antep • Ballkesir ·Bandırma· Burs=ı - Diyarbeklr-E 

e:ıaziz - Eskişehir - Isparta .. lzmir .. Kayseri • Konva • Lüleburgaz-~aıatya-Mers·n~Samson-8ivas-Trabzon-Van-
________ , __ ... A 

RADYOLiN iLE 
t . • • • ' • • 

1 DEM • 1 KT • 
1 

ve 

Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra günde 3 defa \ 

dişlerinİ::!İ fırçalayınız. ·- Tabletler• • Her eczanede arayımz. 'P,s1a ~u·usu 1233 Hormollln J 

.. Zira bir veya 
iKi defa yapılan 
her iş mutlaka 
·yanm demeKtir 
ve bu kadarile 
dişlerın sthha
tini tam temine 
imkan yoKtlJr. 

Yemeklerin kırı.ıtıları. &alyanın 
ifraz ettiği mikroplar, dı;arıdan 
alınan muzır mevad karşısmda 
dişler ve diş etleri eğer mütema
diyen temizlenml!zsc 'bozulmağa 
çürümeğe mahkumdur. Çürük 
dişler, mide ve barsak ihtılatla. 
nndan zatürrceye kadar her ne. 
vi hastalığa yol t>~abilir 

ile muhakkak sabah, öğle ve akşam ve her 
yemek ten ~oora gUn(fe 3 deia fır<:alomak 

şart ile 
• ...... • .. • ı. • ; • , .. . . . ·" 1... J - J.. - '!'I· ' ...... 

T!carethanemtz eskisi gibi kUrk manto. 
larını 10 sene garanU ve 

~ 

11Y vade ile kefaletsiz olarak satmaktadır. 

An:ı.dolucla bulun::ın müşterilerimize ayni ~e
rattıe kabul ediyoruz. 

l+J:ıhmutpaşa, Ktirk<:U Han l<:erlsl 

B E y K o Telefon: 
21685 

Kimyager 

ı , :~ı~~~a: ~:~~::~ E::;;!~~d:L~e~ 
Bey hanı . 

!--------------·---

~efis ve leziz makarna yemek isterseniz? 

1 Her' Yer 
İtalyan usulü safi irmikten yapı 

-ILD· 
MARKA GLUTEN MAKARNASINI ISTEYtNI 

Ba~lrca ba!i!;:1liye reağnza!arınc!a satılır. 
Febrikası: Galatada Necatibey cad<lesi No. 167 

..._ MAKARNACILJK TORK LTD. ŞiRKETI Telefon: 

.. ··~·- .. ;r.-. •'? ,_ .•• •· • ··~ ·- ·. ı , .. ~ ,' 

Mektt<eıPDDDeırceo ÇocyıK "ceonn 
uıı ~o on< iYi O D n ır<e ~~§) ır o ce ırn li'll e 
Mektep kitaplarınızı almadan ... . bir kere eıki tan 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, lise, Yüksek ve Meslek ... Her okı.ı 
sınılı için, her dilden, her türlü maarif neıriyatını b 
kolaylıkla ve derhal edinebilirsiniz. 

Rastgele yerden almanın sonunda yanılma, yorul 
kit kaybetme olab!lir, iiz.ülcbilirsi niz.. 

ihtisasa her yerde kıymet vermeli: (V AKIT KIT 
de melıtep kitapçı!ığında ihtisas kazanmıştır. 

Ki•c., iiz~rine r-elec11k her sorguya kar~ılıh verilir. 
AQRES: İstanbul. Vakıt Yurdu. Jelefon: 24370. 

Yakıt . İstanbul. Posta kutusu: 46. 
1 

_ 


