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lngiliz ·torpitosuna hücum eden
ltalyan denizaltı gerııisi nıi? 

· ~ ~ Taarruz, lngilterede 

M anevrll1.arı r-ı-
IM4Te edecek oUın Orgeneral lzzeddin lzmire gitmek üzere 

· Garbi•diA;;adOlu 
·,';~?:· 8nevraları 
· Geçit resmi lnovada 

. yapılacak 
tzmır s (Hus .) • 

luda j usı - Garbi Anado- ı mobillerle harekat sahasına gıdeceklcr-
ı ı ı yapı acak olan marıevramn hazır- dir 
" • ... ~ t• ... 2 ..,•n bitml · · • ' 
::Jt~~~~~::§~g::_:ıbıdır. İzmir - AhıtUrk :mcıµc.-Y:rAl~cı gidiyor 
rı d 1• ı ..... ı,._ t.-· ,.".uhc.u. ca, :J (!I .. ouat) - 'DU{, :Aılf 

Bu ıneyıq~J rn:c ~~ını ıı~~tlcrqir. der Atatürk Ankarada bir iki J<1n .ii' 
dır. or u kuvvetler de var- dıktan sonra maiyetleri erkaruyle biJl~ 

Manevraları t kJ · tc g•rbi Anadolu manevralarına oizaret 
heyeti ve d' ~ a be gelecek vekiller etmek üzere şehrim.izden ayrılacaklar-
misafir ed·1ıgcr davetlilerin Aziziyede dır. Atatürkün bu esnada İzmiri de 

•· 1 meleri k 1 dır. Ayın on b' . uvvet e muhtemel- teşrif edecekleri söyleniyor. 
kişilik b' . ırınde Gcrimencikte 300 İsmet İnönü ile icra vekilleri heyeti 

ır zıyafet ·ı . 
lardan so ven ecektir. Manevra ve bir kısım kumandanlarımız da Ata-
Yeri İnov~r~ yapılacak resmi geçidin türke refakat edecekler.dir. 
' Manevr:ıarak tesbit edilmiştir. Her balamdan büyük bir ehemmiye-
u L · arı takip cd k d 1 '4<lr gazet .1 ece olan meb- ti haiz bulunan garbi Ana o u mancv-
" ecı er ve d'ğ k 15 · 
-? ~ dokuzurıd 1 er davetliler a- raları ayın onunda ba1lıyaca ve ın-

• ·o ~ta·n· bmü:DU.ıü o==n 

k l6!J li1t: lUI 0 U1 ~ lYI 
Yarın merasimle. 

tesit edileC6k 

ı,~.,_7 ku 
1'1ıetleri lstaribuld.an ayrılacakları sıradtı.·· 

6 
---ı-) 

----:---_ (Yazısı t71.(;ou.u 

'' !Sffi<ha 1 en fazla 
S~bırh olanındır ve 
Cnn çok sabırhdır ! ,, 

(1"~8~) . 

h~yecan doğurdu 
Yeniden 

harp gemileri 
gönderildi 

Faris, . s - N.yon anlaşmasından 
sonra Akdenizdc gene korsan denizal
tı gemisi meytdana çı:kmast ve bu sefer 

(Dmxımı 8 incide) Taarruza uğrıyan Basi1is'k lngiliz torpjto811, "1 

ltalya ·_üç · sınıfı .. ·, 
silah~ · çağırıyor 

ispanyaya yeniden bir ıtaıyan 
kolordusu gönderilecekmiş·· 

ltal9anlar Balear adalarından çekilmezlerse 

~"1 taı:.~ .. ve Fransa ı tf<jya karşı 
· şiddete müracaat edecekler 

I spanyad-ıld ltalyan kuooetleri baş. 
l;uma.ıdanı general Terruzzi 

BiR KAÇ SATIRLA 

Ceneviz Çar~ısı 
çetlnkaya, Valide camllnl saran pis binL 

ıarın yıJulacağm.I söyledi. Bu hareket lat8!1-
bul şehrine yaınız yara.şan g1lzelllği iade et. 
meklc kalmıyacak, bu §ehre blr de meydan 
kazandıracaktır. !stanbulu imar ederken 
dalma gözlinUnde bulunduracağmıız esaslar. 
dan biri de büyük Abidelerin şehri olan, 
tatanbuJun mutlaka büyük meydanlan bol 
olan bir şehir de olmasıdır. 

Gazetelerden birf: 
•'- Hazır elimiz kazmaya değmişken ı, 

b&nkamım önünü kapayan kısmJ da temiz.. 
leyiversek tyt olur.,. 

Diyor. ŞUpheaiz fyl olur. Biz, !yl kullanıl
mak §&rt.lle, latanbulda kazma ne kadar 
çall§Jt'IS& §ehrtn o nl.9bette lehine bir netıce 
elde edllecetfnc inananlardanız. 

Bllhasas., bu §ehri EmlnönU ne Unk&panı 
(Devıımı 8 incide) 

-~1 . 

Tspanya1ja gideceği söylenilen Bruno Jfusoliıı i (sağilo.) babam 1)e Tcüçük • 
kardeşile beraber (Yazısı 8 incide) 

Hariciye Vekilinin 
değişeceği yalan 

Fransız ajansının verdiği haber 
tekzip ediliyor 

Paris, 4 (A. A.) -Havas Ajansının 
1stanbuldan öğrendiğine göre, Baş
vekil İsmet 1nönUnün çekilmesi üzerL 
ne, kabine buhranı çıkmıştır. Yeni 
kabine, 1ktısat Vekili Celll Bayann 
riyasetinde kurulacak ve tebeddülat 
arasında Hariciye Vekateti makamın. 
da da değişiklik olacaktı:r. 

Anadolu Ajansmm Notu: 

Cumhur Başkanlığı Genel Sekre.. 
terliğinin Anadolu Ajansı vasıta.sile 
neşredilen 28-9.937 tarihli tebliğinde 
bildirildiği veçhile lktısat Vekili Ce. 
lal Ba.yann yeni kabineyi teşkil eyle .. 
mesi takarrür etmiş bulunmakta.dır. 

Yukardaki telgrafta mevzuubahis te. 
beddülft.t hakkındaki işa.ala.r üıe, t.m.. 
kikatmuza. .E'Öre doiru deiildfr~ • •, 
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l>ış Sifasa,: 

Almanya, Japonya 
ve lfalya 

karşısında Amerika .. 
Yazan : ~elıtJI tfllıttllle 

Milletler Cemiyetindeki Çin murah
hası Vellington - Ku, bir müddet ev_ 
vel 23 ler komitesinin bir toplantısın
da ortaya şu suali frrlatrnıştı: 

"- Medeni devletler temsil ettiğim 
milletin imhası karşısında müşterek 

bir müdahalede bulunmak imkanlarını 
bulamadıklannı ihsas etmektedirler. 
Milletler Cemiyetinin bizi Jcipon hü
cumlarından fiili bir bareketlc kurtar
masını haydi bir kenara bırakalım. 

Fakat burada temsil edilen medeni 
devletler masum yavnılann, süt ve -
ren anaların, alil ihtiyarların öldilrill
mesini ve müdafaasız eehirlerin ha -
rab edilmesini inAanlıkla telif edeme. 
diklerini, böyle bir hareket karşısında 
nefret duyduklarını olsun, mUtterek 
bir kararla tesbit ve ifade edemezler 
mi?,, 

Bu l&lere mUabet bir eevab ver. 
mek, Japonya hakkında Cenevreden 
müşterek bir "tel'in" karan çıkmasL 
m kabul etmek demek olacaktr. 23 Jer 
ıiomlteeinde buluııa.nlar böyle bir ka-

rar vermekten çekinmediler. İngiliz 
murahhası Lord Cranborne'un teklif 
ettiği bir metin F:ranaız murahhuı 

Delboe'nun yardımı ile derhal kabul 
edildi ve karar Milletler Cemiyeti 
:Aa8.mblesi bafkanlık divanına gönde. 
rildi 

Gelen. lia.'lierler geçen Eyldl aymm 
ZT ncl giliıtıVeriıen bü kararm Amert. · 
lia. e&&n umumiymfnde çok mbait 
bir akta ya.ptığmı bildirmektedir. As. 
lieribirkJ1.m8tivestn.t.ej~birma. 
naaı olımyan açık Çin eehlr ve bsa
mlarmda Japon bombalan lle yapian 
lM.LU' ı.,,..ı,.,., hi1yilll-'ftJ 4Jevamh bir 
teelıltll-~ ol~~ em&.. • • 
n umuınlyesindekl bu milAlt akla Va.. 
ihı'gt.on hilldbnetlni de arkasından stl-
rllklemi§ bullDluyor. Şimali Amerika.. 
nm İsviçre htlldhneti nemindeki ort& 
elçisi Mister Harrfson tarafından dilıı-
ya gar.eteleri mtlmeulllerine yapılan 
111 beyanat dojrudaıı dofruya htlkQ. 
meti tarafmdan yapılmıt bir resmi 
teblif IUl'etfnde tellkkl edilebilir: 

.. _Açık tehirlerin bombardımanı 
efntmda Zl EylM toplantısmda, 23 ...... 
Jer kOJDlteelnde almmıe olan karar • 
Clan huicl19 nezaretimiz haberdar e. 
aumlttL :Amerikan htlkbıetl Japon 
htlltmetlne birçok defalar blld1rd1fi 
ısfbl blı ileler de yine bil nevi bÖm.. 
krdımantarı haklı baJmat mUmldhı 
ohmdıfı ve bu 1ılcti8elerln blltihı hu. 
Dk ve ~nanlık prenalplerlne aykırt 
oldufu kanaatini izhar etmektedir.,, -Demek oluyor ki, 23 ler-komltelln-
Cle verilen tel'in karan uambleden f/V. 

wl Amerika.da tasdik edllmiı ve nihai 
bir &ekil alımt bulunuyor. 

Hldiselerin aeyri bu .Amerikanın de. 
mokrulye zıd her harekete yabincı 
oldufunu, halkmm ve hUkftmetln.fn 
aempatisini kar.anmak lstiyenlerfn 
mutlaka demokratik sistemden aynL 
mamaları lcab ettiğini göm vurmak. 

tadır. Faraza Musolininln 110n Bertin 
aeyalıa.tl esnasında söylenen nutukla
rm Amerika efkln umumiyesinde n". 
sıl bir akis bulduğunu Nevyork Times 
de §()yle okuyabiliyoruz: 
"Eğer Bitler ve Musolini hakikaten 

söyledikleri gibi sulh istiyorlarsa ilk 
yapacakları gey lm sulhe "teminat" 
bahşetmektir. Avnıpada başka hiç 
kimse de harb istememektedir. Eğer 
iki diktatör hakikaten söyledikleri gi. 

ıeuzvelt 

, bi • hiçbir memlekette g()roı.me • 
mi§ bir derecede • milletlerinin iti • 
madına mazhar bulunuyorlarsa, ilk 
önce kendileri bu milletlere hür ola
rak, hür intibaplarla ve büyük bir ff.. 
kir hürriyetiyle isteklerini bildirmek 
imkanını vermelidirler. Böyle bir ha.. 
rekette bulunabilecekleri gUne kadar 
Hitlerin ve Musolininin söyledikleri 
nutuklarl milletl«inin ha.kikt fikir 
ve duygularma tam bir tercüman ola.. 
ra.k katiul etmek çok gUçtür.,, 

Bu sazlerln aynca teşrih ve izahı-
na ltlzum olmadıfı k•n•atlndeyiz. 

Fmperyalist askeri bir zümrenin gemi 

azıya abml bir ~ Çin 18 • 
hirl~de i§lediği cinayetleri tel'in 

eden Te Roma. BerJh.ı ~'Veri~ 80Jl 

nfun':y!Şl]ıtblr~ 
de l(a'"Sit~etiiı1ym 

düıelerl demokrasi zaviyeelnden ~r
mekte ısrar eden bir Amerikadır. 

Bu hale bakarak Amerika efkln 
umumiyeslnln Japonyaya oldufu ka
dar Nazi Almanyasma ve Fqllt ttaL 
yaya da çekingen, itimatsız ve dilt
man olduğunu kabul etmek mUmldln
dUr. 

Şekip GONDOZ 
----~------------~--------~~ 

Daimi serği 
binası 

Beledlyenln sualle
rine komisyon 

cevap vermedi 
lıtanbulda yapılmaıı duplnUlen da

iml bir aerp biıWI inpamm mUftfık o
lup olımyacajım tetkib memur edilen 
komiayon dilll ilk toplantıamı ticaret o
dumda yaparak dalılımıtu. 

Belediyenin komiıyondan torduiu 
ıualler fUDlardır: 

'Daimi blr aer&i hanıi makam tara
rmdan idare edilmelidir. Serp ne tekil-

de ve ne kadar murafla idare edilebl-
Ur?,, 

Komisyon: "Binanın nerede ve kimin 
tarafın<ian yapılacağını ve varidatının 
hangi menbalardan tedarik edileceği bi-
linmedikçe· bu suallere cevap verile
mez!,, kararını vermit ve belediyenin 
ıordufu sualleri m:uakere etmefe bile 
lüzum görmemittir. 

İktisat vekiletinin, diğer viliyetle
rin de ittirakiyle latanbulda inıaıını ta
savvur ettiği sergi binası hakkındaki tet 
kileler ilerlemektedir. 

Beledlyenln daveti 
lsta.nbulun kurtuluş yıldönümUnU l.."Utlulama meraaimhie iştirak edecek 

olan alay birinci teşrinin 6 ncı günü sa at 10 da Sultanabmet meydanında top. 
Jaoacak, saat 10,30 da hareket ederek Taksim meydanına gidecektir. Bu tö

rende bulunmak üz.ere lstanbulda bulun an say lavlar, tehir mecUai üyeleri, sUel 
aeneraııer ve iiatbaylar, Adliye '\"e ıcuı kiye rUeBaSI, belediye erklıir, matbuat 
mihnetsflleri, siyasal parti batkanla.-r, hayır ve meslek cemiyetleri bqkanlan, 
banhlll' dircktörleri ve imtiyazlı şirk etıer ticaret odası h~yeti ve eınar c~mıyet 
l'!ri rela1erlnin Tak\ir.1de hazırlanmıt olan tribüne teınflcri rica olunur. 
· Jİthtae~ .Tatct Atay, silindir ppka. '6739) 

1 
Tıb gemimizi 

alalata çekmeliyiz! 
Anterlka Tf) Almanyaya nlsbetle bazı 
hastalar bizde yedi sene için UIDm
den kurtanlamazlar mı ? 

Mı.ihiddin Birgen zaman zaman te
mas edilen ve bızim &ahsan tberinde 
çok durdufiuiluz bir mevzuu dün tek
rar ele alml§; milplıedelerine ve tet
kiklerine dayanarak tpelemiş. Diyor 
ki: 

''Tabiblerin fen seviyelerini devam
lı bir surette ytllaleltmek li.zımdır. 

Tabfb mektepten çıktığı gtlnkil bilgi- • 
ile kalırsa cemi,-e bo~lu olduğu 
hizmeti pek elisili öder.,, 

Bu muharrir arkasl&f& arasıra ta
kılmak bizim tıakıriamadığmiız bir iti. 
yattır. Peşinen söyliyelim ki Muhiddin 
Birgen'in ele aldıiJ bu tez tlzerinde en 
uf ak bir a,zlzlik yapmak niyetinde de. 
ğiliz. Zira bu öyle mühim bir memle.. 
ket meselesidir ki Uzerinde artık cicL 
diyetle durmak zamanı gelmit ve hat. 
tl geçmiftir. 

Tabibin, hUr ve kontrolsuz bir mes
lek adamı olarak telikki edildiği gün. 
lerden pek uzaJdard,ayız. Bugünk\1 ce. 
miyet, tıbba lntlaab eden vatandqı 
birçok kayıtlara. sokmak temayülün. 
dedir; hiç olmaz.sa ibnt seviye üzerin. 
de en Ufak mUaamahayı ortadan kal
dırnlak tataftandır. . 
Şu anda latanbul ve Türkiye tıb 

"piyasa" limc1a fJrmUı olan her t&
blb, muasır tıbbm kendi ihtisas şube. 
sinde ulaştJğı yllkseklikle ayni ilmt 
pllttormada inıdır~ Elbette ve maale. 
sef değildir. Yanlıe teohisler, yanlıı 
tedaTiler, doZu yerinde olmıyan lli.ç. 
Jar velhasıl tıbbt hatalar yUzUnden 
aehrin ve JllemleketiA sarar çekmedi. 
~ Mdia edillllnez ve bu em. atarlar 

!ı'*""'·~· >~tlye\ie r·~~ CllplomHmı 

almıt bir tabibin o gUnkl faldlltemlz. 
de öğrendiği tıb lle bugün bizi tedavL 
ye kalkJpıast .nihayet .. gllltnçt.Ur. 

:Muhiddin Birgen "öğretmeııJerin a.. 
rasıra açılan kun1ara davet edilerek 
bilgi seviyelerinin yükseltildi~, ln
gilterede0 tablbler için de buna benz.er 
kuralar açıldığım,, söylilyor. Domı • 
muza iunu da hatırlatalmı: 

TOrJdyede kara ve deDfz IOtiaylan 
aa. mtıtemaM stajlar ve :tun devreleri 
geçirirler. Bu cihet de bir nUmune o.. 
1arat g&Jterileblllr. Franllda, ttaıya.. 
c1a ve .Alma.nyada. Uıtiyat tayyarecl 
IU.baylar het dört aya& bir Dd 1idta. 
1Jk UÇUi stajına davet edilirler Ve dev 
adımlarla yilrUyen tayyarecllifin yeni 
mrlarma akıl erdirmelerine dikkat o.. 
lunur. Gazetecilikde de böyle delil 
midir? Matbuat lleıninden tıç ay ay .. 
n1an bir adam, Uç ay staj gBrmeClen 
tekrar aramıza karJpbillr mi! 

Staj ve kurs bir bilgi mUntemblni o 
bilginin muasırı haline 10kmak için 
bulumnut olan vuıtacbr. Fren tut. 
maz bir Bllra.tle llerliyen tıbbm devam.. 
b muaaın olmak gibi mtlhlm blr vuıf 
ise bqıbozuk bir hUrrlyet ile, ve: 

.. _ Efendim; bendeniz tıbbt gaze-
teleri ve f ennt nepiyatı adım adım 
ta.kip ederim. Ooo... doğrusu bu bu. 
ıuıta çok titizdir .... ,, 

Gibi gelişigüzel "teminat'' ve "riva.; 
yat" ile elde edilemez. · 
Hatırıma gelmişken acı bir batıra.. 

yı da ben nakledeyim: (•) 
Şair dostun\ n.hıiıetll Ahmet Hi

şim böbreklerinden muztaripti, yerli 
tıbbın aradı~ dermanı verem.iye~ 
ne aklı kesince k~ Aimanyaya git
mişti. Avdetinde ~ıköy vapurunda 
karşdaşmııtık. Haydarpqaya varm. 
ca; - tesadtlf lftı ya • böbrek ~erin. 
de büyük ihtisası olm bir ''m*uurt" 
"mütehassıs", "doktor" geldi, yanımı.. 
za oturdu. Hifim bu zat tarafmdan 
uzun zaman \edavi edilmitti. Kendi91. 
ni nazikane allmladı, ve: 

- AZizim doktor .••• dedi • Sim bir 
sual soracağım. 

- Buyurunuz. 
- "...... hastalıfma tutulan bir a. 

dam ne yemelidir? 
Doktor okuduiu lyetin sıhhatinCle, 

Yazan: NtzameHln NazH 
yani üstününde. esresinde v.~ tecvidin. 
de §Üpheıd~yan bir molla (ibi mı. 
nldandı: 

- Süt ... Yoğurt. .. 
ltte o zaman Hatlmi görmeliydi! 

Betbaht dostum bofuJur (ibl bağırdr: 
- Fakat bu bugUnktl tıbbm ~inayet 

addettiği derecede iptida! bir hatadır 
azizim. 

Ve kıpkırmızı kesilen ytızUnden ta
bibe tehditler fııkırtan bir hiddetle 
illve etti: 

- •• ... " hutalığma tutulan her te· 
yi yiyebilir, yalnız bu sUdll içemez ve 
bu yofurdu yiyemez. Almanlarm "fi. 
lln" adlı tıb mecmuumm cldcliyetlne 
emin misiniz? 

-Evet .. 
- Berlin Unlverslte.ei profesörlerin. 

den doktor ••falan" m ilminden ve A. 
merikalı mUtehassıs tabib profesör 
"filin" m bilgisinden ve ciddiyetinden 
emin misiniz? 

-Evet .. 
- O halde bahsettiğim mecmuanın 

geçen seneki on birinci sayısmdald 
makaleye ve Londra tıb akademialnde 
filan mütebasemm verdiif, umumi 
tasvibe mazhar rapora. itimad etme
diniz mi? 
Meşhur doktorun bu sözlere verdi

ği cevab şu oldu: 
- Ben almanca. bilmem. İngilizce de 

bilmem. Yalnız Fransız tıbbi edebiya
tını takib ederim. Bizim sahada bir 
şey evveli Almanya ve Amerikada ke. 
şif ve tecrübe olunur. bir yıl aonra 
ftg'iı~--.. w-""""•• ,._._. ~,, ı-q ki• 
keltf.1"!'8.li!fayit da'lma d6rt yıl !dni'IV 
akaeder. Biz ise Fransız neşriyatı •
namda okuduktan mutlaka Uç ytl 
sonra bu keşfi tecrilbeye cllret ederiz. 

-O halde ... 
- O haldesi 9u ... BugUn Amerika ve 

Almanyada ölümden kurt.anlan bir 
hasta, bir yıl sonra İngilterede de Ö-

lümden 'kurtanlır. Fakat bu nevi has. 
talar Fransada. dört yıl müddetle ve 
bizde en az yedi yıl müddetle ölüme 
mahkfundurlar. 
Nasıl? Mükemmel d~ğil mi? 

Binaenaleyh bu mevzuu ısıtıp 
tekra ortaya koymakla arkadqmumı 
çok doğnı hareket ettiğine .. kanilm. 
Bar.an ve bazı ahvalde omurgası yo.. 
11unlanmıŞ Uç anbarlı bir Mahmudiye 
kalyonu manzaruı g&teren tlb gemL 
mizi bir an evvel kalafata çekmek ve 
bu kalafatı zaman zaman tekrarlamak 
artık ihmal edilemez bir zaruret ol-
muştur. 

Nizamettin NAZiF 

(*) :Bunu yins bu ~n baA. 
Beden bir yazımda bvndan iç yd ., • 
ooı btr dalla~ 

,, 
- Kuam bütün gün NinJe meffUZ 

oklu. 
-(lçitUÜn) KerW bfitWı11ece olay .. .. 

~ /' ~ ILKTEŞRIN - 1931. 

3la11ata dait -Asıl saadet 
O SABAH uyanınca içinde bir 

neee, bdyUk bir ferahlık duy .. 
du. Sanki yıllardan beri beJdedlfi, 
kendisine haya.tın en bUytlk saadeti.: 
m getirecek bir vakanm artık olacağı 
mlljdeeini almıftı. Penceresinden bak.. 
tı, aerin derin nefes aldı, gözlerini et.. 

rafa okşar gibi gezdirdi. Hayatı bu 
kadar sevdijbıi hiç hatırlamıyordu. 

Fakat bunu ancak bir an dütQndü: 
neşesinden, bu sonsuz ve sebebl!ılz ne. 

. şesinden bqka hiçbir eeye bağJanmak 
iatemiyordu. 

Çoktanberi, belki ta doğduğu gi1n. 
denberi beklediği o mucbe ne 
idi? Bunu kendi de bllmiyor 
ve tayin etmek istemiyordu. 
O gün onu ~ emlncll. 
Biraz sonra gelecek haberin ne olaa.. 
ğını tayine ça)J1D1ak onun vereceji 
zevki azaltablllrdl. Bunun için belde. 
mefe, kimaeye bir 181 llOl'ID&Jamm, 
acele etmebfzlıı beklemeğe karar ver. 
dL 

Ağır ağır hazırlandı, evinden çıktı. 
Yold& her ruplcllif lnlana mu1ıati. 
betle bakıyor, onu adeta kucakJaına.Jc 
&l'ZU8unu du)'Uyoıdu. Herkeste, en 1l.. 
kayd bakl§larda bile kendiai için bir 
alika, yerde, gökte her eeyde kendi. 
Bine bir yakınlık sezer gibi oluyordu. 
Birçok eeyler vardı ki onları o güne 
kadar hiç farketmemit ve yahut ki 

farketmie de bUsbUtiln bqka bir göı
le görmUştU. Mesel! her giln atıOnden 
geçtiği şu bahçe ... Bİ! müddet durdu: 
onun güelliğini ıimdiye kadar anla. 
mamıftr. Fakat bugOn. o yalnız bahçe. 
yi değil, her şeyi, evelden gözlerini 
çevirdiği şeyleri bile gibel bliluyor .. 
du. lçjpde hayat için dindarane bir 
hayranlık vardı. 

Afrr ağır yürümesine, arasıra dur. 
masına ~en işine geç kalmadı. 
Belki evinden, her zamankinden er .. 
ken çıkml§tı, belki de zaman ona U~t.. 
retmiş, ürpnı ,..nun :yilrU~ ~ 
.t.;.~,.;a,. f'7~f.A- 1.U~:S- crf-1.\ '1.JJ.ı.ı..*"'""' 

ti~ her valcltklnden fazla .İl ~kardıjl 
halde zamanı 'ÜZUD bulmadı, kıaa da 
bulmadı. 11 arkadaşlarmdan birinin: 
"Vakit de bir tUrlil geçmiyor!" dedi
ğini duyunca hayret etti. Halbuki bu 
söz\1 kendi de kaç defa söylemtıtl. 

o gUn kimseden yeni bir eey duy. 
madı, kimseye bir eey sormadı. Fakat 
her konll§Ulaıı BM.de saadetinin artık 
tahakkuk ettiğini müjdeliyen bir e. 
mare buldu. Hangi saadetin nasıl bir 
emaresi? Bunu dilfUnmeği bile aklına 
getirmedi. 

İfll1den çıkıp evine döner)[en sabah. 
ki bal devam ediyordu. Ha.yatla yeni 
karşılaşmış, yeni doğmuş gibi idi. Hiç 

bir tanıdık çehreye rugelmecliği hal. 
de yalnızlık acıaı duymuyordu. Zaten 
kiınse lle konU§Mağa. ihtiyacı yoktu: 
içinde, herkesle, dünyanın canlı, can. 
11z her şeyi ile ta eselden başlam11, 

ebede kadar ajirecek bir muhavere 
hissediyordu. 

Evine geldi Ne bir haber, ne bir 
mektub... Fakat o, l&bahtan beri bir 
haber beldec1ltinl de unutmqtu. A811 
saadete, her ,eyi gbel görmek, ama. 
nm alapnı kendi keyfine bwılmak, 

kendini umumi bir ahengin • ehemmi.. 
yetals gibi sMJıen, fakat ararl .. 
bir umuru •ymak l&&C1etlne ermlt
tl. Bu ..adeti de dOttlnmecll, anlama.. 
dl. DllfOnle, aniua belki onu duym&I 
olurdu. 

Nurallah ATAÇ 
---------------,...__~-. 

Cigara tiryakisi 
hırsız 

Meter mal sahibinin 
kayın biraderi imişi 
Kadıköyde Kurbağalıderede bakkal 

Mehmedin dükkinı dUn gece açılmıff 
15 liralık lll, 8 liralık Bafra, 10 lira-' 
Iık Hanım cıp.rası, 75 liralık pul, ıo 
liralık bomk para çalmmqbr. 

Mehmet, dargın bulundufu kayuıbi 
raderi Muzafferin bu igi yaptığmcı.tl 
tilphesi oldufunu s&yleylnce, Musaf
fer yakal&DIJUI, evi aranmıı, ~ 
tar ve paralar bulunmqtur, 
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ŞelhlnırODDD!k 
teırbnvesn evcaeacı 

Iııtanbullun~a Ş o a lr 
t~blhl bcledly..,: yerlinin, yabancmm dU 

....... ır. Heın ö ı 
ne otuz birlik Y e bir teabih ki 
bir, ne de ytı;ne doluıanbtrllk,ne ytız yirmi 
otuz bıne llAv seksen birlik. İpine ne kadar 

e ederııı>n 1 1 kadar sayıp bltJ z a ınaın demez? Ne 
rnıek f t · tlremczslnlz B 8 erseniz sonunu "'e · Unların h . .. • 

biri Uzertnde duru er bırt bir dert her 
görUIUr. imaya değer bir noksan 

Hiç dU§UnUlmez ki . 
ten biran bile te beledıyeye ytlkletmek 

nddUt tm -
oçyler hep blum kusu e edltfmiz birçok 

Caddelerde nasıı )1l rumuzdur .. 
yenin öğretme-• ı rUneeeğinl bize beledi .... n lstıyo -
klrlllitfnden onu ruz, sokağımızın 

Y ıncınıı sayar 
ollanmız ıı kil ıı:. 

d meden .. ~ı 
ar bozuk. Öyle aına .,e", emfyecek ka. 

Hele elind ki rak belediye bUtçeaJ de ne-> 
amın bl k · 

zumsuz Plsllklcr!mızı t r ı uıınmı biztın lU. 
cak bir bel1>ulycye "nl : ztemcye barcaya_ 
mıyor8Un., d ç §U Yolu y t . .. C8ck haksızı k t ap ır -
yız '! 1 e ml17 olmaz mı. 

Ben böyle dUoUnUyorum F 
da§ benim yantıı dil§Undüğ~ ~kat bir arka. 
du. Doğrusu onu dinledikten ın Yüzüme vur -
h&k vermemezlik ellınde ıonra kendiıılne 

Dlln n gelnıectt 
nasııııa karoıı tı . 

lifi değilse bile buna ~!· ~endlsinl bir ile. 
mUyordum. Balkanlardan bır 28.mandır gör -
Jerlnde §Öyle bir k öte devlet merkez 

aç aylık b' -
yeni dönnıUotUm. ır dolll§madan 
Şuradan buradan d • .. 

gene bizim beledJy erken ıaz döne dolll§a 
- Elinıtze eye çattı, Ben: 

geçent aok• 8 
ne yapsın? d~dl -e.a atarsak belediye 

Obu ın. 
na hak verdi Ter 

U tcrblyeıılnden nıa~ et blye'ltttzttı, bir §ehlr. 
dik elti. l<"akat §U es Uzak Olduğunu tu 
yı unutmadı: eBalh noktaya dokunma: 

- Dikkat edersek 
ıayııan semtlerde k dedi, oehrın gı>beği 
yerler ckserıyetıe b~aı a.kla.rı pek pis olan 
la.nııan Yerlerdir. an pansiyon gibi kul. 

Bôyte Yerler, Beyoğlu 
en pis sokaklar ela b semUnde Çoktur. Ve 
bebl ortada· ,...,_k uraıardadır. Ni"ln-> Se 

• ':o'"'U u bunı " • -
mu haiz değildir B a.r P&nalyon §artla.. 
Yon gibi oda Od~ k~~e oldutu halde Paıul. 
dlyo göz Ytımu ya verilmelerine bele 

yor. Pansı -
re bazı 'S"al Yonun kendisine ıö 

- ı noktala ı -
llumke;ı buna kat'J n •Çlnde toplamuı 
nıektedir. Öyleleri vayYen dikkat edilme. 
raladıkla.n evleri Od r ki ıurada burada ki. 
Böyle yerlerin her k ıı. oda kiralamaktadırlar. 
dcsthane bulunınaıı ->at.nıda ihtiyaca göre ab. 
de Uç olması lca • Bunun belki lkJ, belki. 
ııc ... er ı oı.ı ı.ıo P eder. Bizde böyle m.1? ne. 
da ldralıyanıaiı" oıuuc• ..ıa, bu blnaı~-d· 

, .. u ... --,,~ ..,.. &o .. 
lt'k abdcsthan 1 '-J••·--· -- uıt en n me• ... •• 1 ne Yapıı.r? MatQrn ,. .... 0 dufunu görürse 
rUntQ tenekesi h~:oka.k onun için hem .Up. 

Her ıeyıınız' de abdesthanedlr. 
hir lcrblycııı a.ı!wıa göre, Bence, halkm ıe. 
lardan bhJar n .. ası sokaklardan değil bina.. 

-.. · «>oYle panaı 
bliıa aablplertnı b yon halinde olan 
dlle acaba bcıedı lnalannı ihtiyaca göre ta.. 

Ben cevap ye mecbur edemez mi., 
veremedi · 111.nfz? ın. Blltneın siz ne d'!r _ 

---- Ham Rami 
' iki 

Pendikte ~arboş 
hır meyhaneciyi 

n·· yaraladılar 
. un altp.rn b. . 

hır rneyhaneci . ır Ermeaı. Pendikte 
re Türkl'"ğ Yı yaralamış iddiay ·· 1 u e baka • a go 
anınzıtır • ret etmiş. sonra yaka-

• Pen':iikte lir . 
nı dün ak .. ant ıaıninde bir E 
ark §arn uzeri R rme • 

adaıını da ope;ı namında bir 
nın tnc}1ı Yıtnına alarak M 
b ancaien . uat.afa -
aşlıunı§tı gıtıni§ ve rak • w 

ı1c· .. r. ı ıçmege 
l Yüz elli 

ıtan bu •1t· gramlık üç . . 
ı ı arkada . • . §l§eyı boşal-

venn:den d"•- §, ıodıaya .. 
1 • U11:kancıa gore para 
erdır, Mustaf n Çıkmak ·- . H a bu ı .. temış • 
rantın (Yit-e . vaziyet l•ar d . "' ... sıne . • şısın a 
- Hıç olrnaz rnanı olmuş : 

nuzu ödeyiniz dsa bu akıaınki b • em· . orcu -
Bu söze kıza 1§t•r. 

w k n lirant k'' mış, agız avgas ufre başl 
w ı Pek a -

ve yumruga bin-· . az sonra t k t 
"''§tır o a 

Meyhanecinin if d • a e . 
sırasında Hrant T·· sıne göre k 

. • Urkl"• avga 
cı s<Szler sarfetmi• .uge hakaret d. 

.. k b. :r• tlın e ı. 
yu ır rakı şişesini M e geçirdiği bü-
sına fırlatmıştır .., Ustafaıun k f 

· nıusft b a a. 
surette yaralanın a aşınd -

G'· •. 
1 

•• ıştır. an agır 
ur~ tuye janda 

Hrant ıle ark d rttıaQ_r . 
Mustafa a aşı Yakaı Yetışmiş, 

H da hastaneye .anrnış, yaralı 
• rant. bu sabah l{a kaldırılmıştır. 

sıne verılrni•t• rtaı -~hk 
:r ır. "'"' etrıe • 

ı ···· ............. ;; .. ::. ~--
1 K ··················· 
! URlii',r! 
1 ~~zetesinde ı 
i Ylll'\rn en b ·• • 

1 
, leritır.- _ uyuk ı>oliı L , •• 

TilL: ı "'" ~-• • 114UI ai nehri liz . -:rıırniı tnaceraJan 
JraJpazanlııı· ,. etrı?de para basan . 

B :ııe esı. 

! ~ ıne~ı. ubıta 
; gun baılad - '- ronıu1 ı.u. .......... .._.._ ı, '-"'U"".._· 

........ . . ....... .1 ..... 1.&z. ................ .__.. 

D ·;,arıdcreıı'ıı miitlıiJ lriğımı kapandı kfaıı s.Jıırrı bu!fiiıı bu hali almı§lır. Şimdi mo1.oz yığınları ile dolu. bir toz 
duy'a_,

1 0ıa11 bu çıumr, yakınd4 geniş ve munta.:xını. bir cadde haline 1ronııoa. ktır. · 

lstanbul konuşuyor ! 

Müthiş gerizden kurtulan 
Dolapdere de 

Pangaltıdan apğı inen geniş Dolap 
dere caddesinde muntazam yolun bi. 

tip, molozlar arasındaki tozlu patika· 
nın başladığı noktada etrafı seyredi -

yor. c.'.varda konu~cak aıdam bulma· 
ğa çalışıyorduk. Fakat her taraf, o ka. 
dar, ıssız, o kadar tenha i.-di ki, iki ya. 
nımızda yükselen tepeledn ortasında· 
ki çukurun ta aşağılannda, molo::; a
rasında oynaşan iki, üç küçük ~ocuk. 
la, mahalle köpeklerinden başka can

lı mahluk görünmüyordu. 
DU y4,1.ly1rı,,ı.. .. \. \,.Yı .... -.ı'"'... ıs..-ı .. +·~~"'"' 

b'risinin kapısını çalmağı düşündUm.. 
Kararımı tam tatbik mevkiine koya. 

cağım sırada, önünde durduğumuz e. 
vin, tahta perdelerle çevrilrri.ş bahçe
s.inden ı k~kin keskin çekiç sesleri gcl
miye lnşladı. Bunu duyu:ıca, artık mü 
racaat edeceğim evi de tayin etmi§ ol

dum. 
Tahta perdeler arasındaki 'küçük 

kapıyı çaldım. evvela çcliç sesi dur· 
du, biraz sonra da. kapı açıldı, orta 

yaşlı, b!r zatla karşılaştım. 
Bir elinde kocaman bir keser tutu

yordu. Kendisine buraya ı.için geldi • 
ğimizi, ne yapmak ,:.stcdiğimizi veA al .• 
ldı2ımız mektubu anlattım. Evvela bir 

an düşündü. b' 
Sonra. hiç b'r şev eöylemeden ır 

müddet yüzüme baktı. Ve nihayet ka. 
rarım vermiş olacak ki anlatmağa baş-
ladı : d _.1 - Burası, son seneye l:adar. egı 

t T .. k' n'ın en fena. en stanbulun, ur ıye • 
. . · .. ·• ,ı apaçık la

b~rbat yeri idı. onwnuz-e 
w d · ekten oturamaz 
gım akar, koku am sın • . 
drk evlerimizde ··· Allah razı olsun, n~ 

bü ük tesı-
hayet geldiler, buralarda y 

• - d esini kapadılar sat yaparak, lagım er A _ 
. . b' 'k' 1c: ana lagım 

ve mahalle ıçtn de ır ı u • 
. S da arabalarla, 

tesısatı yaptılar. onra • . .. . 
1 t: ip künklr.rın uzerı. 

toprak mo oz, ge r "h 
ne atmağa başl:ı.dılar. Vaıiyct nı ayet 

gördüğünüz şekli aldr. . 
Şimdi, eskisine nazaran bın kere, 

yüz 1-i'1 k~re daha rahatız amma, gene 

de derdimiz eksik değil .. 
f .J :.' 

IAzımdır •• 

Do!apd.ere caddesi ilzcrbıd.eki yan so kak1ardan, 1ıayatmda kaldırım yii::il 
görmiye11 talihsiz yollar çoktur 

Buraya, ta Kasımpa§aya kadar uza
nacak b:r yol yapılacaktı, üç aydır bek 
Hyoruz, nedense buna hala başlanma. 
dı. Halbuki dökülen molozl:ır, öyle bir 
toı yapmağa başladı ki, buna can da • 
yanmıyor. Bu sene bahçe=r.ideki incir 
ağaçlan bile meyva veremedi.. Bu 
toz .... 
Adam:ağmn lafını bur.ıd·a kestrm: 
- Biz. dedim. Tozunuzu biraz ev. 

vel tattık, onun için öbür dertlerinizi 
anlatsanız, daha müteşekkir olacağız. 

- Peki, dedi ve devam etti: Yol ile 
beraber, buraya elektrik lambası da 
konmalıdır. Maamaf.:h yol yapılmazsa 
doğrusu lamooya da ihtiyaç yoktur. 
Çünkü yazın toz, toprak olmasına rağ
men gene geçiliyor amma, kı§ın ne in. 
san, ne araba, ne de hayv:ın bu yoldan 
kat'iyyen geçemiyeceği için, lamba da 
lüzumsuz olur. Zaten bur.:ıdan evvel, 
evlerimizin diğer tarafınd:o.lıt aokağr 

ışıklandırmak lazım, isterceniz, huyu -
run da orayı da görün .• 

Adam, önümüze düştü, biz p~inde 
iki evin arasıri:iak~ çok m:yilli bir ar -
sadan tırmanıp, üst tarafındaki yola 
çıktık. Burası (Yunusbey sokağı) idi . 
Kılavuzumuz: 

~ (--

- E."~ cayr cayır, ter.vir~ye parası 

veriyoruz. Fakat ı;okağı:mzın tenvir 

namına bir fcy gördüğü yoktur. Sonra 
bu yetmiyonnuı gibi, yolun da baıını 
ve sonunu tamir ettiler, orta kısmı ol
duğu gib:, hoırap, berbat bir vaziyette 
brraktılar. Bütün bu noktalardan ti -
kayetçiyiz. 

O, böyle söylerken. ben etrafımı tet· 
kik ediyordum. Burası her ıeye rağ • 
o:dden temiz bir sokaktı. 

Köıeye kıyıya atılm.ıı bir kağıt par· 
çası bile görünmüyordu. 

- M.aıallah, sokağınız tertemizı di
yecek oldum. Evinin kapraı önünde bi· 
zi dinliyen ihtiyar bir kadın ~liyle 1bi -
tiıik evin kapısındaki. yeni kapanmıı 

bir çukuru göstererek: 

- Uç dört gün evvel gelseydiniz 
de temizliği görseydiniz. Şurada bir 
l!ğım patlamıştı. Bütün :ıokak oturul· 

maz bir hale gelmişti. Ne ise üç gün 
evvel gelip yaptılar. Şimdı: rahatız. 

Yalnız hazır fırgat düşmüşken, size ıu 
nu da söyliyeyim: 

Yeni lağnn tesisatı yapılırken ma· 
hallcmiz için de bir aıYa lağım hazır • 
landı .. Fakat maalesef, evlerden çoğu 

henü.ı liğımlarınr bu ana yola kadar 
uzatmadılar. Onun için lağnn çökme
leri, liğım patl:ımalan, eks·k olm.ıyor 

buradan .•• 

ihtiyar kadın da söyliyeceklerir,: 
bitirmi§ti. Bu sokakta daha fazla dur -
madık, geri döndük, Dolapdere cadde
sinin geniı yolundan, Pangall'rya doğ
ru yürümeğe başladık. Yokuıtan yu
karı hem ilerliyor, hem de iki 1!arafı • 
mızda ki yollara şöyle b·r göz atryor· 
duk. 

Garip §ey, Dolapdere cadderi. üze· 
rindelci yan •ok:ıkl:ınn ekserisi, kal· 
dmmsızdı. Bu yollarda, şimdi toz 
içinde ve kışın da her halde balçık ça
mur haline gelen toprak görünüyordu. 

.... ,,. "'"re caddesinde Haberciye dert yananlar 
DoıuPa<-

Mesel! tS tramVlay caddesinden ap· 

3 

ı mmud ._ ............ _. ........ .... 

CUMHURiYET' de: 

ispanya meseleslnln 
son safhası 

Yunua Nadi, hpanyadakt ltaıyan g"önüllll. 
lerlnlıı r;erl tckilmesl lsteğine karlı İtalya.. 
nın \'erooetı. ce,·abm her tarafta, bllhasea 
Fransad& bllyUk bir aJAka ile bcldendlfbıl, 

bu me.N.cnln Franaada yeni bir mlhek ta'ıl 
olarak td1kkl olundufunu yazdıktan 10nra 
dlyor ki: 

"O halde mesele yeniden ıu taınamlyeU 
ile mevzuubahlııtır: Avrupa harp ateo\ne a.. 
tılaeak mıdır ve Uzak§arktakl Japon taar. 
ruzlan bu yeni dUnya bıı.dlreslnln bir 1.§are • 
ti midir? 

Son gUnlcrln yumu~ak h&\'8.Slle biraz ya.. 
tı§tuı ainlrler içlJı sual o kadar c;:ty görüne • • 
eekUr ki bunun ktır§uımda 11af ve samımı 
her lnııanın yokııa Avrupa deli mi oldu dU§Un 
celerlne dU§mes.lnl pek tabii buluruz. 

Doğı'u8unu söylemek l&zım gelirse Avrupa 
tamamen akıllı bir halde değildir. En kuvvet 
li olduklarını iddia eden devletler harp ve 
ııulh arumda dehootu bir tereddUtten h!l! 
yakalannı kurtaramamıı halde bulunuyor. 
ıar. Açık ııöylenemlyen blr takım hakikat. 
Jer bazı zlhlnlerl yakmakta devam ediyor. 
.Açrk aöylenmlyen hakikatleri her tara! pek 
iyi takdlr eylemekte ve ondan dolayı da giz. 
11 bir azap ve ıstırap Jçln. için mesul hUkQ. 
melleri kararm; bir uabiyet lçlnde yuvarla. 
yıp gitmektedir. 

lıleııcle §liyle talılll olun.ablllr: Eter harp 
tehllkm yol.A. her memlekeU tepeden tır. 

nağa lll!hlandıran bu Jıeyeea.nlı ve muazzam 
g"ayreUer niçindir? Kim kimden f<orkuyor? 
Nihayet ıu taratm ve bu taratm tatekleri ve 
hesaptan nedir? 
• lıl . .Adoll H!Uer yakmla.rda Alman kolonl. 

Jerl Jade edilmedikçe Avrupa meseleslnln • 
yani Avrupada aulhUn _ hallotunmuı olamt. 
yacağmt söylemJıU. BugUn Almanyanın yal 
nuı kolonllerlnln iadesini mt latedlğt bUe bet. 
11 değildir. Almanyada.k Rusya aleyhtarlığı 
ve Almanyanm prkla hareket aerbesUsi 1L 
tedlğl ötedenbert cUınlenln bildiği ıeylerd!r. 
Almanyanm merkezi Avrupa, dav&111 Roma _ 
Bcrlln m.lhverile hallollmmuı bir mesele sa. 
yılamamaktan daha tabll ve daha hakiki 
bir vaziyet olamaz. Habe§ seferi neUeealnde 
Almanya ile a.nlaşan İtalya henüz bu llC!crl
nJn muzaffer netice.!lnl A vrupaya kabul eL 
tlrememektcn muztar!p olm.aama zamlmelen 
Almanyaya yaklll§Dllf olmanın bir takım 1.. 

'caplanna uygun yürümekten de kendlaint 
Jrurtaramamıı ve kurtaramamakla bu unu. 
yor glbl görünmektedi 

Nihayet lııpanya meselesinde Almanya ile 
İtalya hangi uzak veya ya.km maksatları 

takip ediyorlar'!. tıte g\Jn geçtikçe Franaa. 
nın ve Fran8a ne beraber tnglltennln dah& 

bUyük blr ehemmiyetle evirip çevirdikleri 
mUlhl§ sual budur. 

KURUN' da 

Artla! is tiyoruz 
Sadri Erte'DI, mllzlk ve aa!menln blule ~ 

nı batlıyacak ve kurulacak bir alem olda. 
tunu MlyledJkte.n sonra f5yte diyor: 
"- Sahne, mllzik yalnız arzunun, yalımı 

tahminin ltadesl detfldlr. KUUe içinden seçi. 
lecek, kütle arumdan ayrılacak iatldaUarm 
taatlyesl fle, onların haklkt sanata en yakın 
olanını bulup çrk&rmakla mümkün olabilir .. 

Nitekim, etrafımızdaki .sahne ve müzik A.\e 
ml ya, tarihi derinliğe m&UktJr; yeni unaur. 
lar bu tarihi derinlikten kuvvet alan killtüre 
çabucak intıba.k ederler. Yeni nea!llerl mu. 
z!k ve aıı.hne Alemine bir eser halinde hediye 
ederler. Yahut bunu tıatadlann ke§fl ıru. 

reWe ba§armaktadır. üstadlarm ke§fi içlıı 
bol elemana lhUyaç vardır. 

Ankarada açılan tiyatro mektebi bu cins
ten elemanlan toplamak, 11anat Ustadlan'll 
keafelmek için devlet taratmdan gara.ntJ e. 
dllrnl§ bir mUC3!escdlr. 

Sealnl veyahut jestlerlni bir sanat eseri 
haline koymak 18tlyen vatandll§lıı.r tçln en 
iyi fırsat tiyatro mektebi, yani devletin ka. 
nrularx ile de teyit edilen ıerent bir istik.. 
bdl yakalamaktrr. 

nu istikbal yalnız bir gencin yarmmı, teb. 
ilkelerden, Umit:.sizl!klerdeıı, karanlıkla:- 4 

.. ., 

kurtarmıı manasıaı değil, aanatm ıcrent, 
muvatta~lyeUl utuk.lannı da kavramaktadır. 

Genç adam için 1mkt.n her zaman için L 

yaktadir. 
Biz sahneyi kurduk, Uatadlan çclenklemcl< 

iç.tn hazırlanıyoruz.,. 

ğıya kadar kaldınmla inen Poyraz 
caddesi, Dolapdere yoluna gelince, 
sanki bundan sonra taş dö§enmcsi ya
sakmış giti 1 Derhal toprağa kalbolu
yordu. 

Gene böyle 1'.aldmm yüzüne hasret 
talihsiz bir yol olan Eşref sokağının 

köşesinde, genç bir adama derdini sor· 
duk. 
- İşte, deci.. Bütün derdimiz .. on 1ca 

nı yere 'biraz taş dÖ!ensc rahat edece
ğiz. 

Burada da fazla durmadık, bu semt· 
te nedense pek bol bulunan tavuk SÜ· 

rüledni 11eyrede ede. Pangaltıya doğru 
yokuıu tırmandık. 

HABERCl 
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bazırla~ak için toplanmıtltk . 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bir müddet öteden oo:den konu -

§ulduktan sonra Hraç saat altı olduğu 
nu ba14irerek mceliıi açtığını ilin eti. 

Şimdi herkes Hraçın biiyilk masası
nın etr&fında ahzı mevki ctmiı, Hraçı 

dinliyordu. Arkadaıları üzerinde büyük 
bir nWuzu olduğu taVJT ve hareket"n • 
den belll olan Hraç aöze ı:ıa§lıyarak de
di ki: 

- Arlcadaılar, bugiln ban mlihim 
meselelerin tetkiki için fevkalade içtima 
halinde toplanmıı bulunuyoruz. Bunla • 
nn bapndı hepiniz"n bildiği karaliste 
meteleıl vardır. Biliyonunuz ki, K&f 
kaılya merkezi ile aramuda cereyan e· 
den uzun muhaberclerden sonra kara· 
listenin tanzimi vazif csi bize tevdi ~dil· 
ıni9tf. Aradan ıcçen milddet zarfında 
bir çok bldiseler eereya nettiğinden ma 
alaef fimdiye kadar bu muh=m meıeJe 
ile uğrapma:iık. 

(Cafıdamard) gaıeteıl baımuharri
ri ŞavlTJ, burada Hraçın aözünü kese· 
rek: 

- Benim hatırladığına göre, bu bu 
meseleyi tehir etmit değildik. Sadece 
~YrUpa merkezinin de reyini sormuı. 
oradan ıelecek cevabı bekliyorduk, Yok 
N lraralisteyi tanzim etmek yarım aut· 
lllr bir ittir. 

Diler arudaılar da Şavarta hık 
verince Hns cevap verdi: 

- Avrupa merkezinin fikrini aordu· 
lumuzu bili)"Orum ..•• Benim demek iıte· 
clilba ıudur ki Avrupadan ıelecek ce
vaba lntisaren biz burada bu sahada bir 
adım bUe atmadık, atamadık .. Bu ı8ıte. 
rl kendi ke"dimiıl tenkit etmek için de· 
fil, hakikati meydana çıkarmak için ıöy 
lüyorum. Yoku bu itte hiç birimizin 
kaıtl yoktur ve olamaz ... Halbuki bu 
gün vasiyet büsbütün yeni hlr tekil 
alrftrf ,,ulunuyor.... !simleri kara liıte· 
nfn ~da ıeçecelc adamlar yeniden 
Tilrkjyenin batına ıeçmek 41ıere bulu· 
nuyorlar .... 

Sakallı Anadui bu ılıler Uıerine 
ayala kalkarak ve yumruğunu havada 
aallryaralc : 

- Tatnak fırkası daha ölmemiıtir .. 
dfye batırdı. 

ArkadatJar hatibin bu 18.zlerinl ıid· 
detle alkıfladılar. Hra,, milaakerelerin 
ihUJ ıdilmepteslni lhı.r ederek ıunlırı 
ua.. etti: 
"- Heyecana kapılmıfı lüzum yok

tur.... lu dakikada beklemedlfimfz bir 
.adyet karıııında bulunuyoruz ... Vaıi· 
,eti etrarlyte ve 80fulr kanlılıkla tetkik 
etmek mecburiyetindeyiı .... Unutmıya
lım ld ermeni davı•ının mukadderatı 
verecefinıU kararlara ballıdır ... J'ırka· 
._. Blmedifinl i8ıle dıfil, kendisine 
terettUp eden vazifeleri bihalckln ifa et· 
melde lıpat etmit olacaktır .. 

Aı1radaıtardan birf mUdahale etti: 
- O halde Jtitfen yeni vaziyeti izah 

eder nıiıiniı? dedi. 

- Evet, ben de bunu istiyorum, de 
eli n devam etti: 

- Cenevre merkezinden burun ıl
dıfımız bir mektup yeni vaziyet hak
kında mufanaJ mı10mat v:-:iyor. M·:i
uade edertenfz evveli. bu mektubu o
Jcu,.ımı. Sonra herkes mütaleaaını ı(Sy. 
ler, bu ıuretJe müıbet bir netice elde 
ederiı. 

Bu teklif milttefikın kabul edildi· 
linden, arlradat VahanJr, reisin kendine 
verdllf mektubu okumayı batlıdı. Bu 
mektup Taınak fırkaıı "garp to:.iroıu .. 
mUhrUnü t•tıyor ve : 

"Bqta müttefik devletleri olmak Ü· 

zere Avrupa 'Ye Amerika enneniteri 
ermeni davasmı terketmit bulunmak. 
tadlrler. Ermeni davaaınm taltü müvek
kili olu fırlcamrz bu vaziyet lcartıaında 
.tün,. ellcln umumiyeılne teair iera e. 
d4ıcek faaliyette bulunmaya karar ver· 
mittir. Teferruatı blWıare bildirilecek 
.... ltu fuli:relia bqmda emte11i mil· 
letintn büyük düşmanlannın imhaaı ıel
..ıst.&. Bu husu•ta hrkanu&1n muh· 
Wlf ....ıculeri araıında tam bir itilaf 
lllOYCUt olduiu m"J'!"'nu::iyetle kavdeli
le Mr hldiae te&kil etmektedir. Bu 
ht1'111ta fltuim edilen kara liıtenin f s. 
~1 merkc~ tarafından tanzimine 

me.-keainüa clahi muYafakat etaMktadar. BU ,ok Sa na t k Ar 
Zira mahallinde ... bulunmeaı itibariyle j CON R ~T V Dl OT 
İ•tanbul merkezi T\irkiyede ..-.yan 1 '°' Ei 
etmiı ve etmekte olan hldiaeleri yakın· 
<lan tetkik ederek hakiki meauU1etlm 
meydana çıkaracak vuiyettedir. ileride ı 
kara liıtenin tevsü lüzumu hiı .. dilclili 
zaman, A vrupaya ait Uıtetıin tanlı· 
rmzdan, Ruıyaya ait liıtenin Kafb11a 
merkezi tarafından tanzimine derpiı 

edilecektir. Bu itiMrla bir an evvel 
ıi:ı:e terettüp ect.n vuifenin ikmali için 
derhal tedbir almanız Jhım ıelmelrte· 
dir. Bu aahada en ufak bir tereddüt ve 
ya teehhür tamiri kabil olmıyan fela· 
ketlere sebep olabilir. Zira, Londradan 
aldrğımız mevsuk malumata nazaran, 
eski sadrıazam Talat paşa lngiliz baıve· 
kili Loit Corca ve diğer bazı İngiliz rİ· 
caline mektuplar yuatalc Türkiyenin 
naul ve ne terait altm.fa umuaıi harbe 
g~rdiğini izah ebnif, ba,ta kendisi ol· · 
mak üzere lttihatçılımn lngiltereye 
düşman olmadığını anlatmıı ve bunu fi· 
len iıpat etmek için Türki~e avdetle
rine müsaade edildiği takdirde lnrilte· 

ve 10.000 ffıUranın lttlraklyle 
çevrilen 

Caniler 
Kralı 

Şaheserler aaheaeri film 

YARIN; 
Matinelerden itibaren 

Alkazar 
Slnema•ında 

)'ada İngilizlerle tefriki meni edebiJeceii 
rini bildirmittir. SadnAzam Tallt pA· 

ıa ayni ~maada Enver pafAJUn da Aı· 
yada tn.w.ı. teırUd meeai edelKlec9iİ· 
ni bu ıuretle tarafeyn i~in büyük fayda· 
lar t..- edn.wı.c.tini llbı etmlfti. 
Ş~am itimat bynaklarclan aldıtımız 
rnaJQ1mta ıön lnslllzler aayri .... m1 eu 
rette Tallt ,... ile müwereı .. siri1-
metı kanr vermitlerclfr. Bu müake
ret.rin nende "" kimlerin vuıtuiyle 
yapılacaiı h..üa Wli cJ.iUclir. lnıiliz· 
lerin Tallt ,...... .. münaatinMn w. 
zi namen haberdar etmemeleri YUİY• 
tia aleyhbniu inlcitaf etaMlc ihtinalinl - BAŞLIYOR -arttıracak mahiyette bir hareket telikki --T~l-Y_A_T_R_O_L_A_R_: -------
e~ ltt••trı-.• J.usün•ü ,.... T'l!;~I Dl'tA.M h!l)°M.J. 

it altında rnemJekete dönmeleri kabil ıö 

1
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rülmernelde beraber, lnıilialen M em. mı aaat 20,30 da !KURU 
niyt edilmiyceiini ıöz önünde tutara! GOR'OLTO 3 perde 18 tab. 
yeniden yolumuzun üzerine ~ıkan itti· ı y Sh k o. azan a ea~a.re 
hatçılan yolumuzdan uzaklattırmak Türkçeli M. ŞUkrU 
mecburiyetinde bulunuyoruz. Bütün 
bu sebeplerden dolayı ,imdiye kadar 
tanzim ettiiinizi ümid ettiiimiz k.ra
liıtenln derhal tatbiki li.zımdll'. Son aa 
manlara kadar Berlinde bulunan Talat 
JtaMldn izini bybetmit bulunuyoruz: 
Patanın izini tekrar meydana çıkarmak 
üzere icap eden tedbirler alnunııhr. Bu 
husuıta lnıimler de bizden yardım is· 
tedilderinden lngilizlerin de patanm 
izini kaybettikleri ve ondan endlte et• 
tikleri anlatılıyor. Tallt papyı latan· 
buldantanıyan arkadaılar Parlıten vı 
Cenevreden derhal Bertine hareket et· 
mitlerdir. Bualar Alnwayanın Mr ta· 
rafında arattırtMl.r yaparalc paf&YJ bul 
rm~ ~~ardır. Allcak }>ulundu· 
iu takdirde ltir defa daha elimden 
~ı için karaliateyi tatWk ede. 
c:ek adıunlann derhal ~lmeti ve ta
rafımıza gönderilmeıi lbımchr. itin üıt 
taralını kemali eımiyetle bize terkedi· 
nis. Ehemmiyetine ve müıtaceliyetine 
binaen derhal it• baılıyarak neticenin 
tarafımıza bildirilmesini rica ederiz. 
Her ihtimale kartı azami ketumiyet mu 
halaza edilmeıi ve mukarreratmuzda~ 
en yakın arkadatların b!le haberdar ol
mamasına dikkat edilmeıi ehemmiyetle 
tavıi1e olunur.,. 

( 0.vamı var} 

HABER 

ESK! FRANSIZ TİYATROSU ŞEHİR 
TİYATROSU OPERET KISMI 

BUGÜN TATİLDİR 

ERTlT\;RUL SADl TEK 

Bu gece (Suadiye} pli.. 
j ı (kapalı) ltı11hk kıı. 

mında Erkekler 40 ın. 
dan sonra az.a.rlar) 

Askeri iğe davet 
K&drktıy askerlik ıubtılnden : 

Mutat olan T.,rfn celbinde qafıda yuılan 
dôgumJular ve amiflar ukere e.lınac&Jctır. 

ı - l"a,ıtıarı ukere ıttUklerl balde ıım. 
diyo kadar askere gltınemıı ol&n 316.331 
dahil dofunııuya kadar, ıu .. -art, topçu, laUh. 
klm, muhabere, demlryol, nakliye, mUZllca, 
hava amıflanndan olanl-.r. 

2 - 310.HZ dalıil doğumluya kadıar jan
darma, gllmrük, ~iz euunan. 

3 - 316 doğumlulardan 329 dahli ıayrt la. 
llmta.r. 

4- Yukarıda yurtı maddede c1'ııterllen 

dOl\lm ve ııınıfl&rdan deniz erleri 15-10-
937 gününde §Ubode toplanacaklar ve o sün 
Hvkedileceklerdir. 

Suvar!, topı;u, nakliye, laUhkAm, mUzlk:i 
mııhabere, demlryol, hava arnrnanndan olan. 
Jar 20-..1~-tST v;UnUnde tubede toplanacak 
lar ve o rUn eevkedlleceklerdir. 

s - Gayri iııl&.mtar 21- 10--937 de f'lbedP 
bulunacak ve o run 1evkedllecelclerdlr. 

e - Deniz ımıtmdan bedel verecekler 
14.-10- NT cUnll aqamına kada.r. 

Ç&,trıl&n diter IUUf'lU'd&a Ndel vene.le 
lıllmlar ıt-ıe>-<NT sQDU. 

Gayrı lıllırıtar. 20-10-DST ,unu akf&mı. 

Eeklıindeıı daha n.nım ve daha endt mlı sevimli küçük artist 

SHiRLEY TEMPLE 
OnUmUıdekl Pertembe akpmından iti ba.ren 

Zengin Çocuğu 
Fr&naııca aözlil filmi ile 

SARAY sinemasında 
görünecektir. Biribirlnden zevkli ve eğlenceli binbir ıahne ile dolu olan 

bu fUm, kUçUklerl eğlendirecek ve büy ilkleri teahir edecektir. 

•••••• Çocuklara. mahsus fiatlar: 20 • ve 26 kW'Uf. 

Yüksek lktısat ve Ticaret mektebi 
DlrektUrlUtDnden ı 

Mektebfmlzin orta ticaret w ticaret lieesi kısımları teşrinievelin yedinci 
pel"§embe ıunu ve yUksek iktıut ve ticaret luamı da t.etrinievelin on beflnci 
cuma gUnü saat 8,30 da derslere başlıyacaktır. (97M) 

ŞlkAyetoeır, temenni Der: ..;. ........... ____________ ....... ._ .. __ ___ 
Halkın hamiyeti sui
istimal edilmemelidir 

SuMiiyede Tonullu eokak. 6-1 nu· 
marada emekli kıdemli yüzbafı okuyu • 
cumuı Bay Şükril Yılma& b:ıe gön.der 
diği bir me-ktupta diyor ki: 

''Yılbaırnda dilk1dn, dlikklıı, ev ev, 
dolaşarak ıiıe ıu veya bu hayır mUeı· 
sescsi namına takvr.m, muhtıra tatan)ara 
tesadüf ederamiı. Sattıklan malm kıy· 
ınetl on kuruıtur. Fakııt onlu siıe bu 
nu on lfraya eatmıya çalıttTlar. Buna 
';lı~l.n;.y uıuıu.2.ı. ~ .. a.. , •••--.. r"' ... ""'-'• 
!arını iddia ettikleri cemiyetin adını 
kullanırlar. 

Bunlu memleketin her tarafına ı • 
damlar gönderirler. En mUnnverlnden 
en saf halka kadar binlerce takvim, 
muhtrra ve resim tatarlar. ,. 

TUrkiyede son sentlerde yapılan bu 
dolandırıcılığın esası guid.ur: 
Şu veya bu vatani makut~ veya bir 

hayır kasd:yle teıekkUl etırft bir ce • 
miyet vardır. Birkaç dolandırıcı bu 
cemiyete müracaat tderelı: onlar namına 
b:r takvim veya muhtıra çrldıumayı 
teklif ede-r ve ve buna kar!ılılc ta cemi· 
yete muayyen bir para verirlır. 

Cemiyet hiç yorulmadan temin tttili 
bu paradan dolayı memnundur. Tekli. 
fi kabul ek:ler ve bir daha meıgul olma· 
mak tiıcre bu işi mUtetebbfııere ilıale 
eder. 

Müteşeb~islcr, cemiyct"n adını ve 
mührünü kullanmak aalih.1.yet:ftl aldık· 
tın 50nra, o cemiyetin namına takvim 
ve saire s1tmık bahanetlyle ortalılı 

haraca bağlarlar. 

Bu, kanuna uydurulmut bir nevi do· 
landımılıktır. Halkın hamiyet ve t•f • 
kat duygularını isti&mar etme-k gU 
nahların en büyüğildilr. Bunu bnu • 
nen yasak etmek mümkün olmuu bile 
idareten önüne geçmek ve halkı lroru 
mak lazımdır. 

Nitekim hükumetin bu gibiler hak 
kında tahkikata bql~:ğı htber veril· 
mektedir. Bu tabınatın müsbet netice 
vermeıini ıörmek hcpimi.ıi ıevindire • 
cektir.,, 

• • • 
Okuyucuınuıun hakla Y9t. illet bu 

iıi önlemek için her tedbiri hUkametten 

beklemek lilıumauadur. Ewell mevzu 
u behit c•mlyetJer, teınia at:ıl111nın ~y 

le ~if kin ve halkı Adeta izaç edecek bir 
tırıda kullanılmaaına müa~e etme • 

melidirler. Sonra da halle bu kabil mU· 
r&cı!atlarr kıt'i bir red ile lcal"Jll&r ve 
ya aatı1mi.k istenilen teYe ancak kendi 

tahınjn edeceii balıi-kt dfğtrind~ fas 
la para ve,_.ne mucle kalma•. Çün 

kil bu itte fazla bzanç kalnwdt!ını r6 
" "" , •• ıı'"ıt•"''- '-1 •• ., .. ,..,,,,u,, u.nnuen 
kendiliklerinden vuıeçerler. 

Muallim ve 
memur 

Trenlerle seyahat ncretlerl 
mllıavileıtirilmeli mi ? 
Ankara.da İstikW mahalleıinde Çay• 

kun aok&ğında 8 numarada oturan oku 

yuculanmndan Bay İhsan Ülkü Biri· 
cik'ten bir mektup aldık. Memurların 

tren ücretlerinden bahseden ve nafıa ve 
k&lotinden bir temennide bulunan bu 
mektubu dcrcediyoruz: 

"N• muılliınlm ve ne de memur ..• 
Fakat, herkesçe bilindi~i iiıere muallhıı 

ve mamur ikiıi de devletin i~ ve kül· 
türel itleriyle utraıırlar, Bunlardan 

muallim doku• ay ıniltemadt bir ıurctte 
yorulan kafaamı muayyen bir müddetle 

istirahate çekilmek surttiyte dinlendi· 
rlr. Memur iae: on bir ay çabftrktaa 

aonra alıcatz bir ay ıibf u zaman iıtl· 
rahat eedr. Muallim iıtirabtini de mens 

leketln muhtelif mahallerinde ve nwf 

tren ücreti vermek ıuretiyle aeyahat e• 
der. Halbuki memur; ıenede bir ay 
memleketinden ayrı buluııdufu ycrderı 

kalkarak ıf radı aile vt akrabalannr ıöt 

meie tam ücret vennelır ıuretlyle trenle 
ıeyahat etıııektedlr. 

Dlyecelninb ki, nrmf ücret vernıd 
le ıldlt dlnUı bilet almak aruında far' 
yoktur; 09et 8y1edir. Fakat niçin mual# 
lime ~yle nıııf tlcretle tren seya!ıetl 
yapmak hakkı verilmiı dt memura veril· 
memiıtfr? Maksadım bu halrtan heli' AKŞAM POSTASı 

}DARE Ell/ı 

lstanbul Ankara Caddesi 
l'c111l• luıluını • l•teobul 114 

Telg,.af acıresı ı ıstanbul 1-1Ae~ı. 
v eaı ıeıer ı ıeıeronu ı 118 7 ı 
ıaare, ııan ı 2fS70 

na kadar. .:::=::::::;:::::::::::::;::;:::::::;:=:::z:::::ı 

mu&llimin hem de memurun birllkt' 
iıtifade etmelerinin teıııinidir. Olur yı: 

ABONE ŞARTLARI 

Scnt•llk 
6 •1hk 
• •)·tık 
l •Jlık 

TDrklge Ecnt'bl 
t.400 lir. 2.700 Kr. 

7BO .. ı.uo • 
fOO ,, 800 ,, 
t60 ,. 100 ,. 

Sahilli ve Neırlgat · Mütlürii: 
Hasan Raaım Us 
S.arutıfı ,,_, ( ~AIUT J #•lbueı - -

n.c:ıellerlnl vtrmlf otao&ktardır. Bu tarlt-. 
ten eonra bedel kabul oıuaamu. 

7 - Çaırıtan erttr 12-10-NT ,unu ak. 
ıamma kadar ıube;y. ,.ıereıc ,o'kl&m&lann.ı 
yaptırmrı olacaklardır. 

• • • 
F&tlh Alllnrllk tdMl•deıu 
ı - Piyadeler tınılı: aı• . an <4.ıüll !to. 

tuınıuıar . 
2 - To~. ııtıhklm, wvart, muhabeft. 

l'lııkllye , demlrytıl , hava, muztka. tank aınıf. 
tan: ~\il • 331 (dahil) dofUmlu\ar. 

S - O.nlz, jandarma, rUmrUk arnrnar': 1 
316 • 332 <dahil) doğumJuıar. 

4 -· Siritıcile§Tin 1)37 celbinde sevkleri mu 

Jc&rrtr bulunan mmtıam .._. ..,_ ... 
atvkedilecttt yvk&np ~. ..._ 
bmın c.aıı ıcaımamaıan scıa ,...,.. p. 
lerde tubede baaır 1'Wımmalan. 

G - Birinci, UdiCt mıHıdt Jllllı 1llr ~ 
;uk va iki NDtUk eauftarm "..._ ~ 
~· MYk sunu il lllr1D01'9pta •T ......,.. .,ı 
t dur. Bu~ aü• ~~ki .. 
rtn MdeUWI 20 Sb1Deltepll trr &klPUllt 
kadar ...... ,tar. 

e - z:>ea11. jgcl&na& ~ toplaa . 
ma ve NYk &Uftll ıe 9trlaOSttpia NT aab&Ju 
l&at O dur. Bu aautl&l"CllD uJlddS Mde1 v,., 
rcceklırin bedelleri de 14 Blrincltetrtn 93r j 
ak§&ttlm& k&da.r aıınact.Jctır. 

ani bir surette memur bulundulu yet* 
den memleketine Jitmek iubeder 'H ,_, 

lirken de daha ucuı bir veuitle dtinmr' 
ıi veya hiç dlSnmemelr ilzere rttıneti 
icap •der. itte; 1>\& fibi hallerde m1111ıı
run da muallim gibi f&ydelanmaar çoi' 

yerin~• olur. llımur •• muallbn iki.& 
de c1 ... ı.e biımetlerlnde pbftrklarıss' 
göre; birinin nıarf Ucretle dllerlnlft tt1' 
olarak tren seyahati yapmalan dott1' 
delildir. Bu noktayı defertı !fafıa 'f/I' 
~e haıır1atmak !itiyorum ... 



5 lLKTEŞRlN - 1937 

Mev-sim geldi : 
Şapkalara dikkat! 

Sabahleyin şapka ile çıkanların 
onda dokuzu şapkasız dönüyor 

Yazan : Osman Cemal Haggılı 
E~ ne ~lacak 1 Altı aydır başı açık 

rezenın halı budur işte 1 ~,....Altı a b · 
~ d Y u, dıle kolay ... Nisanın ba-
'1.~ an, belki de tnartın ortasından bu 
gı..ıne kadar <>apka . . .. .. 
l d v "' yuzu gormiyen baş-
:r an !SO~u, pazar günk\i. bol yağmurlu 

e az serınce havayı go·· .. k 
la dıl runce şap a-

n ~· Şapkalandılar ama o gün, sa-
bahleyın, Yahut öğle vakti evlerinden 
şapkalı çıkanların onda d k 

l . o uzu gece 
ev crıne şapkasız dönmüşler. 

Hele bizim arkadaşlardan biri .. 
gabahtan akşama katla t o gun, 

k r am beş yerde 
şap asını unutmuş ve her v 
yerden şapkasını almak . . unuttugu 
d f . ıçın tam beş 

e a gerıye dönmüş .... 
O, bunu şöyle anlatı • 

.. B" . . yor. 
- ırıncı oturdu v 

biraz yür:idükt gum Yerden çıkıp 
en sonr:ı tek v 

başladı ve yağın rar yagmur 
rinletmiyc başla ur taneleri başımı se

yrnca ak! . d geldi. H . un a başıma 
emen gerıye d.. .. 

yerden şapkamı ald onup bıraktığım 
züldiiın. ırn, tekrar yola dü-

İkincj defa 
takmışım N d şapkayı tramvayda bı-

. e en sonra tek 
serpiştirmiyc ba l rar yağmur 
Ha d' b ş aymca hatırla,d 

y ı u sefer de o b. . ım. 
tramvayın son d k ın~ş olduğum 

ura yerıne. 
- Yahu, ben şapkamı • 

unutmuşum! tramvayda 

- Bu mu acaba? 
Rengine b ... 

n. , ıçımıne baktım tam be-
ım şapkaydı. Fakat onu k f 

Yunca baktım k .. a ama ko
trıelerime kad i mu~arek ta kulak me· 

ar gecı,,,,..r G . hm: • J - • erıye uzat-

- Bu olmıyacak? 
- Öyleyse b - o d v. uyurun başkasını! 

a degıll Beni k 
kurşuni id" B . m şap am koyu 

ı. u ıse açık lacivert f 
- Şuna bir bakını 
- t:teuı Onu d • ko olacak! 

ki limon k:b~~arna. ~erieştırince baktım 
Onu da ge . gu gıbı tepemde kalıyor. 

rıye uzattım· 
- Bu da değili . 
- Ya şu? 
İste bu .... , ucu .. 

kaındı. • ncu tam benim şap-

Meınura sordum. 
-B . 

unlar hep b .. 
.. nutulan k Ug•Jn tramvaylarda 

şap alar nu' 
- Ev t h · 

-- e, eın d b Tarih · ""ı" y.ı .. , bi-

zıyaret sergisi 
saai:ı t gUnii ve 
. İstanbuı~t hlldlrlllyor 

gısi (A.A) - T·· k 
a ·ı . genel direkt': r·~ .. ur tarih ser-

i rnıştir: or ug.ı.nden tebliğ e-
".Dotınabah . 

sergisi 7 • l 0.93 ~e sarayındaki tarih 
16 _Ya kad·ar den itibaren 10 dan 
lerı tnektepı cumartesi, carşamb .. 
zi ere d"v • a gun-
yar~tine tahsi~ ıger günler d halkın 
Zıyarct k olunınu'>tur 
1 artıa , . 

evve Topk rı her gu·· .. v 
d apı &a.ra n ogleden 

en sonraki z' Yt müzesi .. vl 
ka ve Ayasof 'Yaretler il'in d ve og :-
. Ya rn·· :ı e asanatı-

rılmcktedir .,. Uzeıeri kapıl d 
·· · .tStiycnı arın a ve-

gun evvelj .. ..s er ka ı 
'"'en alab· rt arını bir 

Mekteplerin . ılcceklerdir 
kt'" 1'" ~ ·· zı:varef · · 

re. ?r ugıu. ayrz bir ı ıçin kültür di-
mıştır. Talebe k Program tert· t cna·1 ıp e -
nan günde toplu ol ı erine tahsis olu-
menlerinin refaica . ara'< tarih .. -
leceklerdir tınae ogre~---:=:---· ___ sergiyi gezebı-

S atı h k Vit - ---
Bilhassa lük "'•rtıer 

dükk!nı a"acakıR bekkaliye " ara eıv . pasta 
zam Yeni vitrini eı-ifıli rnunta_ 

Be . er sa tıı k -
.. şıktar;, şekerci ı tır. 

muracaat. Bay hıtuhittine 

ZAYt - Dokt t 
kayıtlı 5266 . ·ı or Skender n 

sıcı N 0 1 amma 
yetnarnenıi k b · u §Oförlu"k hl" - ay etf e ı-
cagımdan hUknı.. ıın. Yenisini çrkara-

u yoktur, 

z~~kender 
d eyog~lu 29 ---

an Q34 • ;;35 . uncu :lkokuı _ 
şahadetname . scnesındeJrr. aldıgv 

Yt zay· . ım 
k'"rac:.ağurıda.n k" ı_ e.ttıın. Yenisini çr

es ısının h"km" 
Rahat u u yoktur. 

a~ caddesi No. 167 
Adnan ÖZKAN 

zim hatta işliyen arabalarda untulan

lar ! 
Üçüncü defa bizim ş«pka cenap~rı 

b. lokant~da kaldı. Ve bu sefer şap a-
ır . . b an 

sız olduğumu yolda bJ.na bızım a! 
ka nana hatırlattı. Vüit öğleden bıraz 

y dı kendLiyle köprüde karşılaş-sonray , . 
k O Ka.dıköyündeki küçük kızına gı-

tı . ' f d . K"o'prünün karşı tara ın an 
dıyormuş. . kar-
eliyle bana işarete ettı, durd.um ve 
şıdan karşıya bana seslendı: 

- Hani şapkan be adam, sen sabah· 

1 • den şapkah çıkmıştın! 
eyın ev • 

Haydi ben tersyü.~O:.ine lokanta~_aı 
Ben daha kapıdan gırerken garson or
dekbaşı renkli bir genç şapkasını koş-

turdu: . 
1 _ Buyurunuz. efendım şapkanızı. 

di. 

_ Hayır, bu benim değil! . . 
Onu götürüp bir başkasını yetıştır-

_O da değil! 
_ Öyleyse içeriye giriniz, bakınız, 

asılı şapkalardan hangisi sizindir? 
Duvarda bir düzı:.ineye yakın şap

ka asılı olduğu halde içeride müşteri na
mına ancak üç. dört ki;?i var.dr. 

Anlaşılıyordu ki bunların çoğu be
nim şapka gibi hep unutulmuş şapka

lardı. Bunların içindea kendi şapkamı 

alrp yürüdüm. 
Dördüncü defa şapka peşinden koş

mam bunların hepsinden tuhaf oldu. Bir 
arkadaşın zoriyle Beyoğlunda bir pasta

cıda oturup biraz çene çaldık. Akşam 
tramvayla eve dönerken köprü ·:izeri
nin serinliği bana tekrar şapkamt ha
tırlattı. Tramvay tam Eminönü tara
fındaki çivili geçidin önünde hafif bir 
durak yaparken ben dışarıya fırladım 

ve aksi tarafa giden bir başka arabaya 
atlıyarak bu sefer de tekrar Beyoğlun-
cJ~h.ı }J~-''-ı.Jn ....... ; "'" \JC4u.l.lu.\ıL.~ • 

- Aman azizim benim burada şap
kam kalmış! 

- Bakalım efendim! 
Şapkaların asılı olduğu yer.de ne ka

clar şapka varsa hepsini alt üst ettik, 
fakat benimkini bir türlü bulamadık! 

- Acaba, yanhşhkl.ı birisi sizin şap 
kayı almış olmasın? 

- Belki del 

- Ne kadar zahmetse yarın bir da-
ha teşrif buyursanız, onu yanlışlrkla 

alınış olan zat, herhalde yarm geriye 

getirir! 

- Peki, öyle yapalım 1 
Boynum bükük kapıya doğrulurken 

garoonun biri atıldı: 
- Bayım, sizin şapkanız ne renkti? 

- Koyu kurşuni 1 
_ o halde şapkanız elinizde l 

- Kimin elinde? 
- Kendi elinizde 1 
Bir de ne bakayım, şapka gerçekten 

sol elimde değihni? 
Aman dikkat l ! Yoksa altı aydır, İs-

tanbul sokaklarında hafif ayak, başı ka-
v ı b ag~murlar ve bak gezmege alışan ar u Y . • 

serinliklerle beraber benim gıbı şap~-
lariyle sabahtan akşama ka.dar kovala

maca oynarlar ha!,. 
Bizim arkadaş, bu şapka macerası~ı 

. b h bize anlatırken kendı-
pazartesı sa a r 
ne sorduk: 

_Ya şimdi nerede şapka~? . . . ? 

ap verse begenırsınız. Buna ne cev 
Demesin mi ki: . . 

T a bl·nerken ılk ıstasyon-- ramvay 
daki plan tona: 

B . d şu sende kalsın. ne olur - ıra er, 
k ama dönüc:te gene senden ne olmaz, a ş ~ 

almm! 
Deyip oraya bıraktım. 

o. cemal KA YGJLI 

HABER - Akeam postası 5 

M'?RnW,gJ,RIH' 
399 sene ev,,eı bugün 

-- --------------------------2inci Selim 
Sofyaya gelerek büten devlet

lere padişahlığını bildirdi 

Asker, 48 gUnlilk ölü 
padişahın yanında 

isyan et mişitl 
1566 ri birinciteşrin günü 371 sene evvel 

bugün padişah Selim tstanbuldan Sotyaytt 
gelmişti.. 

Selim, babası Sultan Süleymanın öldüğünü 
ve Osmanlı tahtına kendisinin geçtiğini bU. 
tün hükumetlere bildiriyordu. Venedik RakU. 
zo, cumhuriyetleri, Fransa kralı, İran Şahı 
hep bu cti!Ostan haberdar edlldi. 

Selim, Vukovara geldiği vakit sadrazamın 
bir mektubunu buldu. Sadrazam mektubuntia 
padişaha orduya gelmemesin! bildirlyor,aske 
rin clll1ls bahşişi lstiyeceğini, halbuki hazine. 
nin buna müsait olmadığını ilAve ediyor, Bel 
grada dönm<ısini tavsiye ediyordu. 

Selim, sadrazamm tavsiyesini dinledi \''! 

Belgrada döndü, burada orduyu beklemeğ~ 
başladı. 

* • * 
Sokullu, Stileymanın ölümünü askerden 

gizli tutmu~tu. otağ-ı hUmayunda. Süleyma_ 
r.ın bağırsaklarını gömmüş ve askere pad!. 
şahın rahatsız olduğunu yaymıştı. 

Ordu, askerin gürU!tUIU alkışları arasınd'l 
hareket etti. ~aaş bUyUk bir tahtıravanrn 

üstüne konulmuştu. Belgrada dört menzil 
yakmlaşrldıA"t vakit sadrazam bir çok ha.. 
!ızları davet etti. Kuran ve fldhiler okuma. 
larınt bildirdi. 

Sabah yakla§ryordu. Bir Orman kenarını:ı 
gelinmişti. Tabiatin hüznü arasında birden 
H1bilerln yükselmekte olduğunu duyan a'!I. 
]terler padişahın ölmü' olduğunu haber aldı. 
lar .. Kırk sekiz gün saklanan ölilm bu su
retle meydana çıkmıştı. Sabah olurken ta. 
kım takım toplanan askerler kuran ve UAh! 
okumakta. olan hafızların etratmı sardılar. 
GürültU ediyor, yola devam ctmiyeceklerinl 
haykırıyorlardı .. 

Sokullu vaziyetin gittikçe fenalaşmakta 

olduğunu görünce onları lknaıı. başlıyarak 

şöyle dedi: 
- Karda.şiar, yoldaşlar, niçin yllrümezsiz. 

Yürüyelim, bunca yıllık İBIA.m padl§ahıdll'. 
KuranıAzam ile tazim eyliyelim. Bu deklu 
gaza.vat edip Engerus vi1A.yct1n darUllslA.m 
eyledi ve ciimlemizl nimeti ihsanile besledi. 
lvazr bu mudur ki, mübarek cesedini ba.şı. 
mızda ıı-ötürm!yellm? .İşte oğlu Sultan Selim 
han on yedi gündUr Beigrada sııe müntazır 
dır.. Merhum gazi padişah rahmetullahJ a. 
Ieyh, cUmle bahşiş ve tertilerlnizi tavsiye et. 
iniştir. Bittamam ihraç olunur. Hep alırız. 
Hemen, hafızlar! Durman, kuranıaztm oku. 
yup yUrUyelinı .• ., 

Bu sözler askerin taşlanhfmı teskin etU. 
Ordu tekrar yoluna devam etmeğe başladı. 
MetrovJçe gelnıi§lerdl. VeZirler buradan ikin 
ci Selime bir heyet gönderdiler. Heyet Sul_ 
tan SUJeymanm bu seferde beraber getirmiş 
olduğu aıtm taht üzerinde Selimin yemin et.. 
mesini ve bir miktar cuıos bahşişi ihsan ey. 
lemeslni arzettuer... Selim bu arzı hocası 
Ataullahıı. göstererek reYinl .sordu. Hoca ,u 
cevabı verdi: 

- Zatı şahaneleri lstanbuldıı. tahta cUIQs 
buyurmuşlardır. Bu raslmey! burada tekrar 
etmek zaıttlr . 

Padişah bu cevaptan memnun olmadı. Bir 
de kapıeıbaşı Lala Hüseyin pB.fanm reyini 
almak istedi, HUse;in pll§a d.ı şu cevabı ı..er 
di: 

- Eğer İstanbuldan Belgrada gelmemiş 
olsaydık, ordu ne yapacaktı? Bu .>eni rast. 
menin ne faydası var? 

Selimin mahremi olan CelA.l bey do ıunıarı 
ilave etti: 

- Devletin Uk zamarılarmda padişa.hl:ır 

askerin kılıcı altından geçmedikçe tahta çı_ 
lmmaz denilirdi. Bu o zaman için dotru ldi.I.A 

kin şimdi tahta cuıos bir halckı ıreraset ol. 
du~u için bu eski hatıraları ihya etmek IA.. 
zımgelmez. 

Bu sırada padişahın tahtı Belgrada yakın 
HilnkA.r tepesi denilen yere getırilmlıı bura 
da kurulmuştu. 

Selim, Sokulludan haber beklemeden mal. 
yeti ile ora.ya gifü. 

Ertesi sabah güneş doğarken bll.tiln ordu 
mateme girmişti. ''ErkA.nı devlet matem U. 
ba.slle şıınle sarıktı... Solaklar, bebekler, 
ı:ıorguçlarmr çıkarıp bUrklet'I (bir nevi ser. 

Tonton 
anıcanın 

-otonıobili 

20 lira 

O, son derece g•:.izel, kumral saçlı, \ 
mavi gözlü bir .delikanliydi. İsmi Nec
det'ti. Ve kiıçük bir şehln postahanesin
de çalışıyordu. 

imkanını bulamadım. Poııtacılann na
dir uğradığı küçük bir köyde çahtıyo
rum. Maamafih, bundan sonra, uk sık 
mektup yazmağa gayret edeceğim. 

Postahane, küçük bir mağazadan 

ibareti. Mektuplar, paketler gişe yerine 
geçen gayrı muntazam bir delikten a
lınıp verilirdi. Bu delikanlı, ihtimal, 
hala orada çalışmaktadır. Fakat, şimdi 
şüphesiz saçları ağarmış bir ihtiyardır 
ve gayet sakin geçen hayatında bir tek 
hadise onda unutulmaz bir hatıra bı

rakmıştır. 

Bu hadisenin ihtiyar bir kadınla a
lakası vardır. 

Bu ihtiyar kadın her gün pastaha
neye uğrar ve hep ayni suali sorardı: 

- Rezan namına mektup var mı? 

Bu hüzünl:.i ve yalvaucı ses her gün 
ayni şekilde, ayI'li suali sorardı. İster 

yağmur yağsın veya güneş etrafı ka
vursun, yaz olsun, kış olsun, bu hep 
ayni tarzda tekerrür ederdi. 

Kadın çok ihtiyardı. Üzerinde hiç 
bir zaman <leğişmiyen eski siyah bir 

elbise ve ayni eskilikte bir çarşaf var
dı. Necdet, kutuda mektup arıyormuş 
gibi yaparken, o da nazik ve ciddi bir 

tebessümle gülümserdi. Necdet pekala 
bilirordu ki, hiç bir mektup yoktu ve 
olamazdı. Fakat bunu a<>la belli etmiyor 

du. Çünkü anlaşılan, zavallı kadın bir 
ı;•:in mektup almak ümidini kırmıyor

du. 
O gün de öyle oldu ve ~ecdet: 
- Hayır, Rezan hanım, dedi, maat 

teessüf bugün <le hiç bir şey yok. 

- Rezan namına mektup var mı? 
Belki yüzlerce dafa duyduğu bu 

sual Necdetin kalbine nüfuz etmişti. 

Şunu söylemek lazımdır ki, Nec
det son derece alicenap bir kalbe malik 

ti, fakat annesi yoktu ve Rezan hanım 
bu kalbi aciyle dolduruyordu. 

Necdet kadının fakir olduğunu bili 
yor ve beklediği mektubun ihtimal bir 

zamanlar yanından ayrılarak annesini 
unutan oğlunda olacağrnl hissediyordu. 

Necdet, bir hayli d:işündükten son 
ra kadına bizzat mektup yazmağa ka-

rar verdi. Bu küçük sahtekarlığı ya
pıp, kutuya koymakta ne mahzur var-

dı? Bu mektubun oğlundan olduğu ze 
babını vermek güç bir şeymiydi? Re-

zan hanım hiç şüphesiz bu sahtekarlığı 
anlamiyacak ve son derece sevinecek-

ti. Buna rağmen Necdtt tereddüt edi
yordu. 

Sahte mektubu yazmak ona kor
kunç görünüyordu. Fakat, nihayet kal 
binin arzusu galebe çaldı ve bir gece, 

ISmbastnın soluk ışığı altında şu kü
çük mektubu yazdı: 

"Sevgili anneciğim! 
Uzun nıüdet sana mektup yazmak 

p~) Uzertne peşte~~lar. Çavuş;;, 
ı;:qnlglrler, sair afialar karalar dilsizler çul 
lar giydiler. CUınlesf nalei fery~t ediyorlardı -

"B l d h . e gra alkı llbasr matem olarak çuliar 
glyınlş oldukJan halde köprUyU geçip geldi. 
ler: Efgan ile tesbih ve tehlil ediyorlardı.,, 

İkinci Selim, siyah atlastan bir elbise giy. 
miştl. Yanma gene o renkte çuhadan bir 
kavuk koymuş oldugu halde ellerini dua ı_ 
çln yukarı kaldrrmış olarak çadırından çıkıp 
cenaze arabnsına do~ru llerledi. Dualar ya.. 
pıldıktan ve padişah çadırına çekildikten son 
ra her taraftan bir yaygara koptu: 

- Adete riayet edilmedi. Bize verilmesi 
lAzımgelen bahşişten hiç bahaoıunmadı. Ey 
vezirler, niçin böyle yaptınız? MUttrhlmler 
ellerimizden kurtulamaz. Seni de ey padişah, 
ya Edimekaprsında, yahut saray bahçesinde 
ot arabası yanında. bulacağız.,., 

Sellm, a.sker!n ö!Uyc hürmet için para 
almadan suıımasrna tmkfuı olmadığım anla. 
ymca zabitleri yanma çağırarak Uç gtln bah 
şiş da#Ittrrdı. 

Sana yirmi lira gönderiyorum. Bu 
tabii, az bir paradır ve daha çok gönder 
mek isteı·di.m. Belki yakında daha fazla 
göndereceğim. 

Seni bir an bile unutmadığıma inan 
manı isterim. Oğlun 

Raif 

N ccdet zarfa yirmi lira koydu ve 
mektubun arka tarafına bir adres yaza 
rak mürekep kurumadan eliyle bula,. 
tırdı. Böylelikle zavallı kadın, bu sah
te adresi okuyamıyacak ve oğluna ce
vap veremiyecekti. 

Ertesi sabah, Necdet, ışıne gelin
ce, zarfa bir pul yapı~tırdı ve aamğayı 
öyle ustalıkla vurdu ki, köyün ismini 
de okumağa imkan yoktu. Zarfı kutu 
ya koydu ve bu anda, dünya ona cen-
net gibi' göründü. • 

Mutad saatte ithiyar kadın, gişeye 
yaklaşınca, Necdet biraz 5Ikılır gibi <>1 
du. 

- Rezan namına mektup var mı? 
Ayni nazik tebessüm, ilmid dolu 

ayni nazarlar ... 

Gözlerinin ön.Un.de duran zarfı :ra
nuya başladığı zaman, Necdetin eleri 

titriyordu. Nihayet soğuk kanlrlığını 

topliyarak: 

- Evet, Rezan hanım, dedi, bu· 
gün size bir mektup var .. İşte 1 

İhtiyar kadının gözleri ... üyüdü ve 
parmakları öyle titredi ki, az daha 
mektubu d;işürecekti. 

Rezan hanımın mektubu koynuna 
nasıl heyecanla yerleştirdiğini seyre· 
derken, Necdet de titriyordu. Çünkü 

kadının dudaklarında, nazik tebessüm 
yerine heycan veriçi bir ifade var.dı. 

lt • 
Yirmi lira delikanlı için çok büzük 

bir meblağdı. Fakat buna hiç acımıyor 
du. İhtiyar kadın mesuttu ve bu saadet 
ona da sirayet ediyordu. 

Rezan hanım, ertesi sabah, gene mu 
tad zamanda postahaneye geldi. Gişe 

ye yaklaştı ve Necdete zarfı uzattı. 
- Belki bana yardım edebilirsiniz, 

dedi, dün sevgili oğlumdan mektup al
dım, fakat bu mektubun nereden gel

diğini bir türlü anliyamadım. Siz me
mur olduğunuz için her halde, işin i

geldiğini tahkik edip, benim mektubu
çinden çıkarsınız. Mektubun nereden 

mu o adrese göndermez misiniz? Gön 
dcrirsiniz değil mi? Çok teşektiir ede
rim, oğlum!.. 

İhtiyar kadın uzaklaştı. Necdet mek 
tubu cebine soktu. Kendi isteğiyle ü
zerine yüklendiği vazifeyi yapıyordu. 

Bu andan itibaren, Rezan hanıma iste

diği zaman ve istediği kadar mektup 

yazabilecek, kadıncağız da bu mektup
ların oğlundan geldiğini zannederek 
memnun olacaktı. 

Necdet gişeyi kapayarak odasına 

çıkacağı saati sabırsızlıkla bekledi. Ni 
hayet, bu saat gelince, akşam yemeğini 

ısmarlamayı bile unutarak, koşa koşa 
merdivenleri çıktı ve kapıyı itinayla ki 

lidledikten sonra, zarfı açtı. Sararmtş 

bir defter sahifesi üzerinde şunlar ya 
zrlıydı: 

"Sevgili oğlum! 
Senden mektup alınca nasd aeYin

diğimi bilemezsin. Beni unuttuğunu dü 
tünmiye başlamıştım. Bir anne ıçın 

oğlunun kendisini düşündüğünü bilme 
si kadar büyük bir saadet olamaz. 

Gönderdiğin para için sana çok te

fekkür ederim. Param tam bitmek üze 

reydi ve tam vaktind-e imdadıma ye
tiştin. 

Bana tekrar ve mümkün olduiu Ka 
dar sık sık yaz. Mektubumu bitirmeden 
evvel sana şunu da aöyliyeyim ki, me!c 

tuplannı başka bir vaaıtayla gönderir 
sen çok daha iyi olur. Çünkü, bana öyle 
geliyor ki, yazdığın mektuplarda para 

gönderdiğini anliyan posta memuru
muz mektupları açarak paralan çalmak 
tadır.,, 

Feride Enis 
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Atatürk MAYO 
Müsabakamızda 

kazanan 
okuyucularımız 
Doğru halleden 433 

okuyucumuzun hepsine 
hediye veriyoruz 

!~ 111mıaralı m!lyo 

Milsabakamız ve 
bir izah 

Bu sabah bazı okuyucularımız maL 
baamıza kadar gelerek 13 ve 23 nu. 
maralı mayolardan hangisinin 16 nU
ma.ra.lı artiste ait olduğunu sormakta. 
ve ekseriyet 23 numaralı mayo üze. 
rinde ısrar etmektedir. Hakikat hiç de 
böyle değildir. Netekim matbaamıza 
kadar gelenler de izahatımız karşısın
da hakikati teslim etmiş bulunmakta. 
dırlar. 

16 numaralı artist resmimize dik. 
kntle bakılırsa, iki şey dikkate çar. 
par. Bunlardan biri mayonun nlt kıs. 
mındaki siyahlığın siyahlık değil, bir 
gölge olduğu, diğeri de mayonun sol 
tarafında bir fiyongun mevcut bulun. 

duğudur. 23 numaralı mayoya da dik. 
kat edilirse görülür ki, bu fiyongu 
mevcut olmadıktan ba.5ka mayonun 
altındaki gölge güya mayo imiş gibi 
rötu~ yapılmrştır ve ayrıca buna tara. 
fıouzdan btr de kemer ilave edilmiş. 
tir. Binaenaleyh 16 numaralı rc?smin 
asıl mayosu 13 numaralı kemersiz ve 
fiyongu mevcut bulunan mayodur. 

Buz do1abım kazanan 

!lR8 
100 Lira knzanan 

1243 
30 1ira kıymetinde Odeon markah 

gramofon kaz~nan 
253 

22 lira kıymetinde ceb saati 
kazanan 
1011 

F.kce!~iyor mazazasmdan 20 Jira 
l:!;-m.etinc!e ma] satın alma hakkını ı' 

4 Yeren kart kazan::.:ı 
971 l 

His1on marka cep saati ltazar.an 
1150 

Eksersiyor ma~a:o:asınc!an 15 fer lira 
lık eıya almak hakkını veren kart 

kazanan1ar 
144 - 980 

Onar lira kıymetinde Dixon cep 
saati kazananlar 

287. 542, 800, 918. 

On lira kıymetinde masa saati 
kazanan 
753 

Mandolin kazanan 
649 

Beş lira kıymetinde erkek kol 
saati kazananlar 

256, 553, 598, 625, 694, 

731. 

Zabaryadiı, Ekıelıiyor, Şark paza 
n ve Modella mağaza]arından 

beter liral1k e~ya almak hakkını 
veren birer kart kazananlar 
21, 135, 251, 294, 315, 

318, 438, 476, 631, 846, 

Beter lira kıymetinde tatlı kasesi 
kazananlar 

178 - 527 
Bet lira kıymetinde kadın kol 

ıaati kazananlar 
u, sa4., g41r ss2. 
Beıi bir yerde altın kazanan 

974 
Kulplu şekerlik kazananlar 

556 - H~ "S 
Masa cigara kutusu kazananlar 
122, 191, 325, 710, 798, 

808. 

Askılı elektrik' feneri kazananlar 
66, 214, 277, 284, 290, 

404, 459, 494, 588, 623, 
823, 977, 1030. 

Büyük elektrik lambası kazananlar 
83, 116, 127, 175, 196, 

271, 349, 607, 678, 791, 
967, 986, 1051. 

Tuvalet sabunu kazananlar 
87, 140. 147, 255, 390, 

503, 539, 673, 683, 690, 
729, 784, 845, 854, 877, 
920. 939, 1013, 1294, 1350, 

14Z2. 

Krem Pertev kazananlar 
91, 138, 382, 452, 695, 

745, 839, 860, 869, 884, 
916, 1378. 1577. 

Kreın Necib kazanan1ar 
126, 152, 282, 298, 337, 

355, 384. 393, 518, 528, 

544, 547, 548, 558, 573, 

624, 626, 730, 765, 780, 

835, 840, 874, 875, 905, 

966, 1034, 1046, 1053 

Pudra Necib kazananlar 
151, 241, 312, 344, 406, 
446, 485, 552, 600. 817, 
915, 929, 1065, 1252. 

Briyantin Pertev kazananlar 
25, 27, 86, 222, 249, 

339, 348, 410, 436, 489, 
538, 615, 704, 725, 755, 
866, 880, 1048. 

Necibbey diş macunu kazananlar 
16, 197, 376, 385, 387, 

458, 493, 592, 724, 752, 
908, 910, 948, 990, 1007 

1018. 

Traş sabunu kazananlar 
23, 234, 354, 411, 632, 

1056, 1515. 

W og pudrası kazananlar 
9, 22, 43. 89, 114, 

137, 267, 309, 453, 697, 

An karada 
Samimi tezabttratla 

karşılandı 
Ankara, 5 (Hususi) - CUmhur bat· 

kanı Atatürk, ldün saat 14,15 de ıehri. 
mizi §ereflendirdiler. Pek erkenden 
yollan ve istasyonu dolduran halk Ön· 
derin teşrifini büyük bir sabırsızlıkla 

bekliyordu. 
Atatürk Sincan köyündeki tevakkuf· 

Jarı esnasında başvekalet vekili Celal 
Bayan kabul buyurmuşlardır. İsmet İn· 
önü de kendUerini Etimesut ta kaflı • 
lamış ve Ankaraya kaldar beraberlerin· 
de gelmiştir. 

Tren gara gelince Atatilrkü takiben 
İsmet İnönü, Celal Bayar ve profC11ör 
Afet aşağı fomişlerdir. 

Büyük Şef, kendilerini istikbal e • 
denler:n ellerini sıkmış, ortalığı alkış 

tufanına boğan halkı şapkalariyle se • 
lamlam•şlar ve otomobillerine binerek 
köşklerine gitmişlerdir. 

Cümhurreir/mize, seyahatleri esna • 
sında refakat eden Şükrü Kaya ile Tev· 
fik Rüştü Aras ta şehrimize gelmişler· 
d'r. 

Büyük önderi istikbal edenler ara -
sında Meclis reisi, vekiller, siyasi ve 
idari müsteşarlar, saylavlar, erkanıhar. 
biye ikinci reisi, vali, emniyet direktö· 
rii ve bir çok zevat bulunmuştur. 

Irak Hariciye 
Nazırı Ankarada 

Yarın akşam 
Bağdada dönecek 
İki gün evvel §ehriınize gelmiı olan 

Irak Hariciye Nazm Tevfik Elsüeydi 
yanında Irak elçisi Naci Şevket olduğu 
halde dün akşam Anka.raya gitmiştir. 

Nazır Ankarada iki gün kaldıktan son· 
ra Bağdada dönecektir. Ankarada iki 
dost ve müttefik devleti allkadar eden 
mevzular etrafın.da görüıüleceği anla
tılmaktadır. 

Casusluk. 
suçile .. 

Bir Leh kontesi 
Berllode tevkil edlldl 

Bertin, 5 (A.A.) - Polonyalı kon· 
tes Borigia Wielopolska Paristen gel· 
mekte iken burada tevkif edilmiştir. 
Kontesin bir casusluk işine iştirak ile 
suçlu olduğu sanılmaktadır. Maamafih 
gerek Alman gerek Polonya makamla
rı, bu mesele etrafında çok ketum dav
ranmaktadırlar. 

714, 769, 802, 810, 812, 
1069. 

Küçük elektrik lambası kazananlar 
57, 289, 303, 461, 490, 

705, 775, 788, 876, 966, 
987, 988, 1001, 1022. 

365, 
543, 
898, 
957. 

Losyon kazananlar 
386, 389, 456, 516, 
583, 663, 816, 851, 
903, 919, 921, 924, 

Ergun kolonyası kazananlar 
78, 142, 171, 316, 369, 

380, 454, 559, 566, 595, 
599, 605, 606, 689, 717, 
779, 833, 902, 922, 1038, 

1044. 

W og kremi kazananlar 
13, 15, 31, 105, 167, 

227, 259, 299, 310, 332, 
473, 483, 571, 576, 590, 
642, 657, 659, 670, 712, 
789, 826, 872, 889, 900, 
930, 933, 950, 965, 1032, 

1059, 1060, 1200, 1275. 

Briyantin kristalize 
30, 50, 73, 77, 80, 
94, 146, 148, 180, 190, 

198, 212, 215, 246, 252, 
292, 313, 357, 449, 457, 
570, 596, 630, 679, 693, 
760, 799, 862, 879, 946, 
949, 974, 982, 1005. 

Necib briyantini kazananlar 
44, 79 85, 109, 183, 

184, 233, 247, 248, 268, 
295, 324, 329, 529, 536, 
537, 5G3, 569, 582, 597, 
622, 639, 718, 744, 763, 
804. 836, 850, 904, 906. 

SON 

Beş liralık yeni 
k8ğıt paraJar 

Ayın on beşinde tedavüle 
çıkarllıyor 

Ankara ' (A,A,) - Cumhuriyet Merkez nlmt§Ur., lbarelerl:ıl ve bankanm mııwa 
Banl<"-'Uldan: mildUr ve umum mU:iUr mu&YiDbdn 1mW&n 
TL~ Cumhuriyet Merkez Ban:cuı hak nr, dört yerinde krrmızı renkte nrt· ve mra 

kmdakl 171~ numaralı kanunun 17 inci ma1. numaralarını lhtl\'a eder. 
desinde yazılı salAhlyete müsteniden ban. rn:lrt kö§esindc madaJyalann Jçbı4e ve or. 
kamız 30 kAnunuevvel 1341 tarih ve 701 nu. tasındaki rozcUn üzerinde ktymetf tt&ae eden 
maralı kanun mucibince basılın~ olup teda. (5) ra.kamJan vo tınt k6felerde ve rozet tıa.. 
vWde bulwıan kAğıt paralan tebdile "karar rincleki bu rakamların altında da yazı Q.e 

vermlıUr • "Ttlrk llraar,. kelhr.elert vardır. Orta aıt ıa.. 
l~ teıırtnJevvel 1937 tarihinde tedavU!dc mında birer ecri ve llil'& numaralan Ue ban. 

Uk çıkanlacak kupUr, be§ liralık kupUrdUr. ka inızalarının bulunduğu mahalde çok kU. 
Yeni bet liralık kupürUn vaaı!larmı &§ağıda çUk yazılarla yazılmış "Tllrkfye Cumhuriyet 
bildiriyoruz. İ8Uyenler yeni banknotun asll Merkez Bank&u 15 Türk lirut,. ibarelerlndeıı 
nümunelerlııl bankamız ve bütün bankalar tertip edllmlt bir fon vardır. 
gtııeleriyle malsa.ndıklarmda göreblllrlel". Verıosu "arka taratı .. : Yeıın renktedir. 
Bu yeni bet liralıkların tedavWe çıkarılma. üst ortaııı da •'Türkiye Cumhuriyet Merkez 
ıma ~landıtr tarihten iUb&ren be§ sene Bankası,. ibaresi ve iki Ust kö§eslnde yuvar. 
müddeUe eıkl kAğıt paralar da. mecburi ola. lak madalyonlar lçfnde (15) rakamlle aıUarm 

rak tedavW edecek ve bundan aonra. mUru. da yan daire oekllnde 'Türk liram., yaman 
ru zaman mUddetl nihayetine kadar yani vardır. Orta.smda esaa \1nyet "reafm,. ola.. 
beş sene daha Merkez b&nkMI ~l§elerlnd.:? rak "Ankara gtıven anıtı,, mevcut olup Türk 

tebdil edilecektir. .eU'lnde bir kemerle Türk tezylnl aanat mo. 
Diğer kupürlerlıı tebdile bqlama tarihleri u,ıcrlnden tertip edlJmlo bir yuvarlak çer. 

ileride aynca blldlrllecekUr . çeve ne çevtilld.lr. Sağ taratmda yuva.rl&Jc 

Bu yeni bet llralıklann ebadı 7X15,15 san.. beyaz bir madalyon 1çtııde kA.ğıt !malinde 
tlmetredlr. filigran olarak tertip edllmlıı Atattırktln e. 
Rektoı1u (ön yUzU): koyu mavi olup sağ tljileri' "resimleri., vardır ki banknot aydın.. 

tarafmda AtatUrkUn realmler1, ortasında lığa tutulduğu zaman her lkf tara.tmda ba 
renkli blr tezyfııat rozetlnf, "TUrklye Cum. filigran görülmektedir. 
hurlyet Merkez Banka.ar., "11 haziran 1930 Banknotun her Jkl tarafı !aydu• "çelik.. 
tarihli ve 1715 numaralı kanuna göre çıka. tab'ıdır. 

ıstanbulun 
kurtuluşu 

Yarın, !stanbulun kurtuluş yıl dönü
mü münasebetiyle §ehrimizde merasim 
yapılacaktır. 

Hazırlanan programa göre gündüz 
resmt ve hususi bütiln binalar bayrak
larla ve geceleyin de fenerlerle süslene 
cek, kıtaat, mektepler ve tetekk-~ler 

Sultanahmt meydanında toplanacaklar 
ve merasime tam ıaat onaa ~uıtanan-

met meydanında toplanan kıtaattan top 
çu müfrezesinin yirmi bir pare top en
dahtı suretiyle ba§lanacaktır. O esna
da mektepler ve te§ekkUller bir dakika 
ihtiram vaziyetinde duracaklardır. Top 
sesiyle beraber bütün nakil vasıtaları 
bir dakika oldukları yerde durarak ls
tanbulu bugünkü sevince kavuıturan şe 
hitleri anacaklardır. 

Saat on buçukta Sultanahmct mey· 
danından önde askeri mektepler, arka· 
da üniversite talebesi ve birlikler oldu· 
ğu halde hareket ediler'!k Köprü, Şişha
ne, Galatasaray yoliyle Taksime gidi· 
lecek ve abidenin etrafında mevki alına
caktır. 

Taksimde bu merasim için tribün 
inşaatı bugün ikmal e.dilmi~ olacaktır. 
Taksim meydanında evvela mızıka İs· 

tiklal marşı salacak ve hazırlanacak dire 
ğe sancak çekilecektir. 

Bayrak çekme merasimini m:iteakip 
abideye !stanbut belediyesi tarafından 
bir çelenk konulacaktır. Bundan sonra 

gençlik namına yüksek mektep ta
lebesi ve şehir namına da şehir meclisi 
azasından birer zat tarafın.dan nutuklar 

söylenecektir. Nutuklardan sonra mer· 
kez komutanının vereceği emir üzerine 

yürüyüş kolunda merasim geçişi başlı
yacaktır. Geçit resmini müteakip ge· 

Kunduz böceği 
ihracatı 

Toplaman mUmkUo 
olursa yapılacak 
Kunduz böceğinin tababette arzetti· 

ği ehemmiyet dolayısiyle, Roma ticaret 
ataşemiz bu böceğin ihracının faydalı o· 
lacağını bildiren bir raporu Türkofise 
göndermiştir. 

Memleketimizin her tarafında ve 
bilhassa cenup vilayetlerimizle garbi 
Anadoluda pek bol olarak bulunan kun-

duz böceğinden tababetin ettiği ·stifa· 
de, bu hayvanın gençlik hisleri üzerin
de müessir bir maddeyi havi bulunması 
dolayısiyledir. 

Şimdiki halde ne şekilde toplanıp ih· 
raç edilebileceği pek de kestirilemiyen 
bu hayvan.dan vaktiyle memleketimizde 1 
oldukça istifade ediliY.ordu. 

rek kıtaat gerekse talebeler garnizon 
ve mekteplerine döneceklerdir. 

Öğleden sonra saat 16 da Belediye 
reisi ve ıehir meclisi azalarından, cemi· 

yetler mümessillerin.den ve Parti baı
kanlarından seçilecek bir heyet lstan• 
bul komutanlığına giderek balkın ordu· 
wu..ı;a. ol<ln ctU~la.ıu:ıu ar .... ..J•-·'· ....... 

Gece 
Gece Taksim meydanında tehir ban • 

dosu tarafından milli parçalar çalına • 
caktır. Saat 20,30 .da kahraman ordu• 
muz şerefine Perapa1asta lıtanbul Vali 

ve Belediye reisi tarafından bir ziyafet 
verilecek, bütı:in HalkevJerinde milsa· 

mere ve temsiller tertip edilecektir. 

Filistinde tethiş 
başhyor mu? 

Telefon hatları 
kesildi, tamircilere 

ateş edildi 
Kudüs, 4 (A.A.) - Röyter muha • 

biri bildiriyor Şehirde ıükC'in vardır, 

fakat chJardaı geçen sendcilere benzer 
şiddet hareketlerinin yenilden başlıya • 
cağını gösteren emareler mevcuttur. 
Kudüs - Yafa esas yolu üzerindeki 

telefon telleri kesilmit ve bunlan ta
mir eden işçiler üzerine silah atıhmıtır· 

Bir müzeviri vurdular 
Hayfa, 4 (A.A.) - Buradaki arap 

mağazalarının hemen hep'i kapalıdır· 

Bununla beraber nakliyat servislerile 
piyasalar bu halde müte:sair olmaınıf' 
tardır. 

Polise malumat verdiği .:annedilcn bit 
arap, dün akşam Akka,ija bir kur§unll 
yaralanmıştır. 

Protesto 
Şam, 4 (A.A.) - Filistindeki tenki1 

hareketleri. arap aleminde ve kosnt" 
memleketlerde bu sabah ilk yan r~ 
aksülamelini doğurmuştu. 

FiEstin müdafaası Suriye komitetiı 
İngilterenin Filistinde aldığı tedbir " 
lerin fevkalade tiddetini prot~to edl' 
rek a.rap memleketleri hükümdartat111' 
müracaat eylcmiJtir. Mısır, Irak, Ye ' 
men, Hicaz krallanna yapılan bu ınUr' 
caatin birer sureti de Filistindeki 111 ' 
giliz fevkal!de komiserine, Londrad' 
ınüstemlekeler nazırına ve Milletle< 
Cemiyeti genel sekreterine gönderil ' 
miştir. 



Büyük boks maçları 
Vuoan şampiyonu Vass's gelecek hafta 

k' şehrimizde bulunııcali 
P

. uanistanın bütün katagorlar şam-
ıyonu bok .. V 

rimizc sor asis gelecek hafta şeh-
Taksi gclc~ck ve 17 birinci teşrin günü 

Kirya':o 8~~dyomunda Ti.irk boksörü 
ra'.dıl 1 e karşılaşacakur. Boks me-

arının b . . bu .. sa ırsızlıkla bekledıklerı 
rn;.ısaba' d 

birçok k ~a an başka gtne ayni gün.de 
r:ir t . ar~ılaşmalar yapılması takar

c mıştir B rarnı · u müsabakaların prog-
şudur: 

1 - l\teh 
kika). m~t • Co~kun (6 ravunt 2 da-

2 - lsrn ·ı 
k;ı aı · Edvards (6 ravunt 3 da-.. <a.) 
3 

- F•~ri ·Ata· dd' (f. d kika.) c ın • ravunt 3 a-

4 - Kani. M 
kika.) ena~e ( 8 ravunt 3 (~a-

5 - Vassj . 
kika). s · Kıryab 10 ravunt 3 da-

Bem•n h 
san :ıl · emen hepsi de çok entere-

an bu .. 
hsı rn h musabakalann en heyecan-
'fürk ~o~k~a-~ ~i. Yunan şampiyoniyle 
tır. g S'lru Kıryako arasındaki maç-

. eçc 
Yalıva n sene şehrimize gelen Rr·man 
Yaparak k~r'lr çok güzl!l bir döğüş 
dua ' Cidden mukavim bir boksör ol-

...,unu · fak· 15Plt eden Kiryakonun bu de-
1 rakib' d" . karı 1 unya ş:ımpıyonları ar<>sma 
Şmıs 1929 · d · k' ncd' scnesın erı yanı, se ız se-
ır d()~ .. 

gerek ~U!}en ve bu zaman zarfında 
Fra Yuna:ıistanda. gerekse Amerika, 
ı 27 ns~: İspanya ve tngi!terede yaptığı 
b' rnusabakadan ekserisini kazanan 
ır boksördi.ir. 

Vass· .. 
bazılar ısın en ehemmiyetli maçlarının 

1 şunlardır: 

1929 <i y 
j,..1 ,,.. .. a unanistan şampiyonluğu 

:ı n .t'l..tıcıdi 3 
sayı h .mas dakikalık 1 O ravuntta 

esabıyle galip gelmiştir. 
1930 M 

c.-:::.::=:.:::""'- lnci •• · rsır şampiyonu Zama.ra 7 
'°'Untta nakavtla galip. 

1931 de M I • 
le galip. u adovıçe puvan hesabiy-

1931 d 
vuntta n e Mısırlı Kabrit'e 8 inci ra-

1931 akavtıa galip. 
için Can de Yunanistanın birinciliği 
lip. atopulos'a sayı hesabiyle ga-

1932 A . 
da sayı he ıne.rıkalı Klain Hill'e Şikago-

1932 ;abıyle galip. 
~erikalı Coe Cakers'e 

Bolr.sör füiııi 

Fahreddin Oo~kwı 

N evyorkta 4 ünoli ravuntta nakavtla 

galip. 
1933 de Barselonda on beş ravunt-

luk bir müsabakada eski Avrupa şampi
yonu Martmezle beraber kalmıştır. 

1933 de Pariste Jorj Rion'a puvan 
hesabiyle galip. 

1933 Pariste Avrupa ~mpiyonu 

Marsel Til'e sayı hesabiyle. ~ğlCıp. 
1934 de Pariste Villy Parker'e bi

rinci ravuntta nakavtla galip. 
1934 de Barselonda Avrupa orta 

siklet şampiy-onluğu müsabakasında İg
nacio Arasla on ravuntluk ma~ta bera

bere kalmı§tır. 
1935 de Pariste Biriye'e sayı hesa-

biyle galip. 
1936 da Atinada Avusturya şampi-

yonu Jorj Borozek'u sayı hesabiyle ka-

Yeni bir spor 

• 

... 

Çoe Luiz 
Boksu bırakacak 

Son maçında İngiliz Tomi Fa.r'ı 
ınağlüb eden Amerikalı zenci boksör 
Coe Luiz, istikbali hakkındaki proje. 
lerini soran gazetecilere: 

- 1938 sensi yazında biliyorsunuz 
ki, Alman boksÖrü Max Şmelingle 
karşılaşacağım. Bu müsabakayı ka -
zansam da, kaybetsem de boksu bı -
rakmıya karar verdim. 

Artık kafi derecede param var, bun. 
dan sonra b;r kenara çekilip istirahat 
edeceğim demiştir. 

Sovyetlerln 
rehoru 

bir 
• 

Moskova, S (A.A.) -Tass ajansın

dan: 
S. S. S. F. adındaki Sovyet kabili 

sevk balonu, 5000 kilometreyi mcrha
lesiz olarak 130 saatte katetmek sure
tiyle 127 Alman balonunun tesis etmiş 
olduğu rekoru kırmış ve her nevi balon 
lar için benzin almaksızın uçma müd
deti rekorunu tesis etmiştir. 

Yüzme 
müsabakaları 
Bu hafta Heybeli
adada yapılacak 

Bu hafta pazar günü Heybeliadada, 
Beyoğlu Halkevi tarafınclın tertip edi· 
len senenin son yüzme müsabakaları 

İstanbulda su sporlan'.yle uğraşan bü -
tün klüplerin iştirakiyle yapılacaktır. 

karşılaşmalara saat ikide başlanacak -
tır • 

.zanmıştır. 

1937 de Atinada Romen ıampiyonu 
Dino Mikail ile yaptığı müsabakada 
Romanyalıyı 6 ıncı ravuntta abandone 
etmiştir. 

Vassis, Amerikada yaptığı 23 müsa
bakadan yalnız ikisinde mağlup olmuş, 
yirmi birini ise kazanımş bir boksördü.r. 

iÇERiDE: j • • 

• lieyeti vekile bugün &,,vekAlet veld!l 
CelAl Bayarın riyasetinde mutat haftalık top 
lanbsını yapacaktır. 

• idaresı, !ııtanbul liman işletme mUdUrlU. 
ğüne verilen Trabzon limanı yeni ı:ıeklile 
çalışme.ğa başlamıştır. Bu husustaki tetıdk
ler için Trabzona git.ml§ olan mtıdür Rauf! 
bugün şehrimize dönecektir. 

• Veremle mücadele cemiyeti Erenköytınde 
k1 sanatoryoma yeni bir paviyon ilAvesine 
karar vermiştir. Yeni paviyon 36 yataklI ola. 
Caktır .• 

• Belediyenin yeni olarak yaptırdığı H çöp 
arabası şubelere taksim edilmiştir. Bunların 
şehir temizliğinde diğerlerine nlsbetıe daha 
fazla i§e yaradıkları görülürse btıtün araba. 
ıar bu §ekle kalbolunacaktır. 

• öIUmlle üniversitedeki yeri boş kalan 
Jeelojl profesörü Novllln yerine Alman profe 
sörlerlnden Kossving, Trp fakültesi dahilt 
bastalıkle.r kllnlğ'l rontgen mtıtehassıslığma 
da doktor Hekman getirilmlştir. 

• Nazilli dokuma. tbrlkası bu paa.zr saat 
ı:s de merasimle açılacaktır. Küşat resmini 
ağlebi ihtimal CelA.l Bayar yapacaktır. 

• Türk parası bakkmda çıka.rııa.n şayia.. 
!ardan sonra hUkilmet, bir daha böyle hAdl. 
aelere meydan vermlyecek tedbirler atmması 
m kararlaştırmıştır. 

• C!zrede bir Atatürk bU.Stü dikilmiştir. 
• Tanınmış tarihçlmlz Ahmet Refik zatüL 

cenb ve ze.tUrree lbUlft.tmdan mutevelllt &. 

ğır bir hastalığa tutulmuştur. Kencllslntn 
Haydarpaşa hastanesine kaldırılmasına kıı.. 

ra.r vertlmlştlr . 
• !sttuıbul belediye reis muavini Raif Si. 

nv:riye giderek ha.zırlanmış olan hayvan 
sergisini merasimle açmıştır . 

• ce.ğo.1oğlund8 bulunan eski Amelt Hayat 
mektebi binası maarlf mUdUrlUğün<:e teslim 
alınmıştır. Burası talebeyi istiap etmlyen 
tstanbul kız ortamektebine verilecektir. 

• Fen fakültesi P.C.N. srrutmda bir ders. 
ten lbka kalan talebeler vekA.lete müracaatı' 
!kinci amıfa devamlanna müsaAde tstiy:?. 

cekterdlr. 
• Tarih Kurultayı mUnasebetile bir mUd.. 

detteııberi latanbulda. çalışmakta. olan euın. 

Kasımpaşa klübü 
Bu pazar 1. 7 nci senesjni 

kutlu!uyor 

KaS'lm'JX'§'a gilreşçı1eriııden 

Memleketimizin en eski spor teşek. 
küllerinden olan Kasımpaşa spor klü
bü 10 birinciteşrin pazar günü on ye. 
dinci dönüm yılım kutlulıyacaktır. 

:Merasime saat onda birlik önünde ya. 
pılacak törenle başlanacak, spor faa~ 
liyctini Beykoz ve Kurtuluş güreşçi. 
lerinin iştirakiyle yapılacak güreş, at. 
letizm, voleybol maçları teşkil ede -
cektir. :Müsabakalar Cami altı saha. 

Güreş 
hakemleri • • 

ıçın 
Kurs açılıyor 

T. S. K. Güreı Federasyonu Hakem 
kursu başkanlığından: 

Güre§ hakemi yetiştirmek maksadile 
İstanbulda 1 1k.inciteşrin 937 den iti
baren b':r ay devam etmek üzere açıla. 
lacak olan hakem kursuna her müsec -
cel sporcu i§tirak edebileceğinden bu
günlden itibaren kursa devam edecek -
lerin Cağaloğlunda C. H. Partisi mer _ 
kezindeki GUreş Federasyonuna mü
racaat ederek kaydolunma:ran tebliğ o· 
lunur. 

rlyet He.lk Partisi Genel Sekreterlik bürosu 
ve Parti umuınt idare heyet.1 ulan ADkara. 
ya gitınlı:ılerdir. 

• Şehrimizde bulunan maliye vekA.letf mU.<ı 
teııan Faik ve Devlet demirYOllan umum 
mUdUrU All Rıza Ankaraya gitmişlerdir • 

• İskenderun konsoloslu!umuza tayin edl. 
len Firuz dUn Ak§8.In An.karadan Toros kıı
tarile memuriyetine hareket et.ml§ ve !stas. 
yonde. Hatıı.ylılar tarafından uğurlanm~br. 

• !atanbuı belecllyesl sokakların gUndUl! 
sUprUlmesindeki aıhht mahzru görerek bun_ 
dan böyle temizliğin sabaha karşı yapılması 
ru ka.rarl8.§brmışt.rr. 

• Belecllyenin seyrüseferi kolaylaştırmatc 

üzere muhtelit geçlt yerlerine koyduğu lşa. 
ret çiviler! diğer mahallere de teşmil edile. 

cekUr. Dün Kara.köyde yeni bir geçit yerl 
de.ha tesbit edllmi§tlr. Diğer semtlerde '.l<ı 

daha 36 glçt yeri yapılacaktır. 

• Başta, arkada ve omuzda seyyar satıcı_ 
hğın men'i üzerine ortaya çıkan çe~lt çeşit 
arabalardan mahzurlu görülenlerin ay ba.. 
§Ind&n itibaren kaldmlmast kararta{•trıL 

mıştır. 

• Şehrin muhtelit semtlerinde kurula:ı 11\. 

bah pazar yerlerinin ihtiyacı L~şılayam!I.. 
dığt ve bir takım şikft.yetlere yol açtığı g3. 

rUldUğünden bunlardan bir kısmının yerle.i 
d~ğiştlrllecek ve dağılma saatleri de tc .'1"' t 
edilecektir. 

• Trakyado.kı l•allunma. hareketini tetkl't ~ 

s 
SALI 

tLKTEŞRL~ - 19S7 
Alcrl: 1356 - Recep: 29 

Onnl"şln dotu,u Oü.neııln batııı 
6,00 17,{8 

Vaklt Sabah Öğle tktndt J..k§am Yatsı tmsıtl 
4,39 12,02 l:S,17 17,(8 19,18 4,21 

bir grup 
sında yapılacaktır. Bu maçlarm her .. 
kes tarafından seyredilebilmesi içm 
duhuliye yoktur. 

Futbolde ikinci kümenin başmda. bu 
lunan takımlardan birine malik olan 
Kasım paşa klübü, son ecnebi gUre3 te.. 
maslarında karşılaşan eki pimize ver. 
diği yeni ve cidden kıymetli güreşçi • 
lerle sporun bu sahasında. pek ihmal 
edilemiyecek l:iir kuvvet olduğunu is. 
pat etmiş bulunmaktadır. Hiçbir teş. 
vik ve yardım görmeden çalışan bu 
faal klübümüze çok uzun ömürler di.. 
leriz. 

Birlik ayni güniip akşamı parti bf. 
nasında davetlilere ve k<?ndi azaların& 
bir de çay ziyafeti verecektir. 
Kasımpaşa Spor 7cıübfimden: 
Klübümüze mensup bilcümle u.a. • 

nm 8 - 9 birinciteşrin cuma. ve eumar .. 
tesi günleri saat on yediden itibaren 
birlik binasma milraca.atla davetive .. 
!erini almalarını; yine törende yapı. 
lacak tekaJitler maçı için adresleri de.. 
ğişen ve bizce maliim olmıyan eski ar 
kadaşlann da ayni gün ve saatlerde 
klübümüz.e müracaatla davetiyelerini 
almalarmı rica ederiz. · 

çıkan dahlHye mUste§an Sabri aeyahaUn • 
den dönrntl§tur. MU1ıte1ar t.etklk1er1nden tyt 
intıbalarla döndUğllnU söylemektedir. 

• Tip fakültesi dl§ tababeti mektebtı:ı.de 

ac;ılmr~ olan tekAmül kurııuna: 4!S TUrk ve 25 
Bulgar df§ tabibi devam emektedir. Kun 
bu ayın sekizinde sona erecektir. 

• Üniversitede 937.938 ders yılı ayın ye. 
dinel perşembe günU başlayacaktır. Bu m11. 

nMebetle konferans salonunda. mutat mera. 
slnı. yapılacaktır. 

DIŞARIDA: 

• Macarlstanda bulunan İtalyan ni.arep.Jı 
Badogllo hUkOmet nalbl Amiral Horty tara.. 
fmdan kabul edilml§tir. 

• Almanyanm Londra etçlsf Ribbentrop 

dUn Londradan tayyare lle Berline gltmi§
tır. 

• İrlanda ba§vekill Ve.lera gezmek üzere 
Partse gitmiştir. 

• NapoHden 7300 neferle 200 zabit, dtın 
akşam Llbyaya hareket etmişlerdir. Bunlar 
piyade efradJle, tnitralyBz ve fennl kıtaat 
efradından mürekkeptir • 

• Bulgar kralı Borisln 19 uncu CUIOs yıl 

dönUmU münasebetile dün komşu memleke. 
tın her tarafında merasim yapılmışbr. 

• Bir mtıddettir istikrarı bozulm~ olan 
Fransız frangı dUn Londra. borsasında 

lt'il,87.150 den açılmııt ve öğleye doğru kıy. 
metı bir parça yUltsclmlş ise de akşama tek.. 
rar 151 !rankta kapanmıştır. 

• Şlkagoda federal uzlaşma. bürosu şlmcn. 
cll!er memurları yevmiyelerinin senevi 315 
milyon dolar yani günde memur ba§me. H 
çent arttınlmış olduğunu bildirmektedir. Bu 
zam, btıyUk §imencllfer kumpanya.lan ar11-
sında. hasıl olan bir anlaşma neticesinde y11-
pılmışbr. Bu suretle 250.000 memunm grev 
yapmasının önüne geçilmiştir. 

• Hıı.Iepte polis, amele birliğinde yaptığı 
araştmne.larde. bazı muzır evrak bulduğunu 
ileri ısUrcrek btrll~l kıı.patıru§ ve içlerinde 
Ermenilerle Rumlar de. bulunan 22 kl§lyt 
tevki! etm!§Ur. Ameleler bu hldiee i1zeı1Dt 
grev 114.n etmi§lerdlr. _---..-.. 
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Yugoslav kabinesinde 
6 nazır 

İSTiFA ETTİ 
Yeni kabine gene Stoyadino

viçin riyasetinde kuruldu 
Bet~"i"t, 4 (A.A.) - Niyabet mecli

si altı nazırın iatifaaını kabul etmiıtir. 

Neıredilen bir kararname ile nazırların 

vekilleri aşağıda gösterilen ~ekilde ta

yin edjlmiıtir: 

Adliye Simonoviç, orman ve maden· 

ler Kuyuneiı, nafıa Stoçoviç, devlet na-

zm Novakoviç Bedeni terbiye Miletiç, 
nw.arif Mazaçeviç, posta ve telgraf Çe
verkiç ..• 

Siyasi mahfeller bu tebeddül1tın 
Sroyadinovi; hükumetini tanin edece
•ğini ve dahili ve harici siyasette bir de
ğiıiklik husule getirmiyeceğini kaydet
mektedirler. 

ltalya üç sındı silah 
albna çağırıyor 

Parla, s - İspanyada asilerle bir-
1ilcte harp eden İtalyan kıtaltrının baı 
kumandanı general Terruzzi Romaya 
gitmiıtir. 

Söylendiğine göre, bu geliJ Fran
ko için İt&lyadan takviye kıtaları gön
ac.rilmesiyle al1ka.dardrr. İtalyan gene-

ralı Musoliniye İspanyadaki vaziyeti 
izah etmiı. Franlronun bir kı§ harbine 
daha girmesini asilerin galip ıelmesi 
bakımından tehlikeli gördüğünü anlata 

;rak Franlı:oya ıüratle takviye krtalan 
gönderilerek önümüzdeki bir iki ay için 
de kati bir galibiyet kazanması imkan-

lannı teınin etmek lizımgeldiğini söyle 
mittir. General Terruzzi bu iş için 1-
talyadan hiç olmazsa bir kolordu as
ker gönderilmesi icap ettiğini söylemiş 
tir. 

Diğer taraftan Romada 1907 doğum 1 
1909 dogumluların silih altına çalt
nlacaklan da söyleniyor. 

Eı:.itün bu haberleri bermutad İtal 

yanlar tekzip etmektedirler. Bu arada 
Musolininin ortana cğlu Brunonun ye
ni takviye kolordusu ile İspanyaya gide 
ceği söylenmektedir. Bu haber ne teyid 
ne de tekzip edilmiştir. 

İspanyadan ecnebi gönüllülerin geri 
çekilmesi hususunda İtalya ile anla§ma 
yapıldığı takdirde gönüllülerin geri çe 
kilmesi için bir ay kadar bir mühlet ve 
rilecektir, 

İtalyanın bu sırada yenid;;takvi
ye kıtaları göndererek orada vaziyeti 
süratle asilerin lehine halletmek istedi
ği sanılıyor. Farzı muha! ecnebi gönül 
lülerin geri ~ekilmesi İtalya tarafından 
kabul edilse bile geri sekil~e mühleti
nin sonuna kadar geçecek müddet zar
fında Franko galip gelirse ortada İtal
ya için mesele kalmiyacak, hem İspan 
yada istediğini elde etmi~. hem .de di
ğer devletlerle "sulh yolunda tefriki 
mesai'' etmi_ş olacaktır. 

lngiliz forpifosuna 
taarruz hadisesi 

(Ba§ tarafı 1 incide, 
bir ticaret gemisine değil, meydan o
kur gibi bir İngiliz harp gemisine taar. 

ruz etmesi, bugünkü gazetelerde be -
yecanla haber verilmektedir. Bazı ta· 

1 
zetcler milteaTt'I% denizaltı gemisinin 

İtalyan donanmasına mensup, veya İ
talyan mlirettebatla Franko emrine ve. 

rilmiş bir İtalyan denizaltı gcmiei ol • 

masını kuvvetle muhtemel görüyor -
lar. 

Londrada heyecan 
Londra, 5 (A.A.) - Basilik torpido 

muhribinin mütecaviz tahtelbahire kar 
tı yapmıJ olduğu mukabil taaITUzun 

tesir icra ~dip etmemiş olduğu henUz 
maliım !değildir. Taarruz, Londrada 
i>üyük bir heyecan tevlit etmiştir. 

Taarruz nasıl oinu ? 
Londra, 4 (A.A.) - Röyter bildiri· 

yor: 
Bu ı;abah garbi Akdenizde devriye 

gezerken Basilisk İngiliz torpido muh. 
ribi, meçhul bir neizaltı gemisi tarafın· 
dan hücuma maruz kalmıştır. Bu meç
hul denizaltı gemisi, Basiliske bir tor
pil atmış ise de torpil İngiliz torpido 
muhribine isabet etmemiştir. Basilisk 
denizaltında patlıya~ bombalarla mu • 
kabelede bulunmuştur. Bu mukabelenin 
ne netice verdiği daha malôm dcğild 'r. 

Valansiyadan verilen tafsilAt 
Londra, 4 (A.A.) - Valensiyadan 

İspanyol matbuat ajansımı gelen bir 
telgrafta, İngiliz torpido muhrirfoe 
yapılan taarruz hakkında ıa tafsilat 
verilmektd:lir: 

Tecavüz, sabah saat sekizde San An
ton:o burnunun yirmi beş mil açıkla _ 

rında vukua gelmiştir. Ş:mali garbiye 
doğru yol almakta olan iki İngiliz tor

pHo muhribi, birdenbire yilrüyUşlcrini 
lrztandırnuılardır. 

San Antoni sahil muhafızları, biraz 
90nra llç §iddctli infilak sadası duymuı 
lardır. İki İngiliz torpido muhn'bi, 
aksi istikamette yürümcğe baJlamı! • 

lar ve denize bombalar bıraknuya de-
vam etmişlerdir. · 

Saat 14,30 da iki İngiliz torpido 
muhribi daha gelmiş ve birkaç dakika 
sonra vaka mahallinde toplanan 1ngi _ 
liz muhriplerinin adedi yediyi bulmuş· 
tur. Bu gemiler iki gruba ayrılmışlar 
ve üç motörlü iki İngiliz tayyaresinin 
yardnnı ile denizi araştırmağa devam 
eylemişlerdir. Saat 15,35 Je ikinci gru
bun bulunl:iuğu mahalde büyük bir du
man sütunu gözükmüştür. 

Geminin evsafı 
(Baıilisk) torpido m•ıhribi yedi 

senelik bir gemidir. 1360 ton hacminde 
ve 35 mil sür'atindedir. 4 tane 12,5 luk 
topu 7 makineli tüfeği, ve 35

1
3 lük dört 

torpido tiyübü vardır. Sekiz torpil ta. 
şır. 34.000 beygir kuvvetinde iki tür
bin makinesiyle işler. Miirettebatr 138 
kif!dir. Jngilteren:n, bu geminin eşi 7 
torpido muhribi 'daha vardır. 

Gönüllilferin çekilmesf 
Almanların işine gelmiyor 

Berlln, 5 (A,A,J - Havaa ajansının mu_ 
hablrt bildiriyor: 

Deutsche Allgem~ine Zeitung, glSnUIIOlertn 
İlpanyadan geri çamlmaarna ftıraz etmek. 
te ve gönUllUlerf çağırmak veya ol<luklan 
yerde bırakmak surcUlc lspanyıı. buhranını 
me\'zile,tinnek kabil olduğunu iddia etmek. 
tedlr. Gazete, ırulht~ idame etmek için en mu 
hfm mc~c'enln ı;-onllllllleri gerl çağırmak de. 
ğil , buhranı mcvz.lllef llnnck olduğunu 11Avc 
etmektedir. 

ltatya red mi edPcek. işi 
savsaklayacak mı ? 

Paris, 5 (A. A.) - Petit journal ya_ 
zıyor: 

"İtalyanın vereceği ce\'abın sadece bir 
redden ibaret olmamasını ümit etmek 
icab eder. Fakat bu ceYabm kayıt ve 
şartsız bir kabulden ibaret olacağını 
zannetmekten tevakkı etmek gerektir. 
Bilakis fMist hükumetin usule müte
allik birtakım çpr:ışık yollar bularak 
bu yollara sapacağı gitg:de daha ziya_ 
de muhtemel görünmektedir .... 

Ekselsiyor diyor ki: 
"İtalya, red cevabı mı verecek, yok 

Dün beş 
kaza oldu 

Bir UIU dUrt yaralı 
var 

Deniz Yollan İdaresi İ§letme MU. 
diri Zekeriyanm idare ettiği hususi 
otomobil dün Haydarpaşadan Üaküd.a.. 
ra giderken Nümune hastanesi önün
de arkadan gelen bir kamyon otomo. 
bile çarpmıştır. Bu çarpma neticesin. 
de otomobilin sürati birdenbire art. 
mış, o da ön tarafta giden 980 nu.ma. 

ralı yük arabasına çarparak devirmiş. 
tir. Arabanın üzerinde bulunan Tahir 
oğlu İbrahim yere düşmüş, başı par

çalanarak ölmüştür. Kamyonun şofö. 
rü ile işletme müdürü hakkında. mUd.. 

deiumumflikçe tahkikata başlanmış. 
trr. İşletme müdiri Zekeriya bir ga.. 
.zetenin ;9azdığı gibi tevkif edilmemiş_ 
tir. 

Diğer kazalar 
Bundan başka şehrin muhtelif yer

lerinde dün beş vesaitinakliye kazası 
olmuştur. Yazıyoruz: 

1 - Cezaevine ait 312 numaralı O

tomobil dün Sirkecide Asmalı kahve 

köşesini dönerken Alinin arabasına 
çarpmıştır. Araba ha.sara uğramış, o. 
tomobil şoförü Ahmet yakalanmışbr. • 

2 - Üsküdarda Tavaşt Hasan ağa. 
mahallesinde oturan yedi yaşında 

Mehmede vatman Salibin idaresinde. 

ki 150 numaralı tramvay arabası 
çarpmış, Mehmet muhtelü yerlerinden 
yaralanmIŞtır. 

3 - Vatman Tevfiğn. idaresiıideki 
61 sayılı tramvay arabası 76 yaşın _ 

da Yaniye çarpmış, yere yuvarlanan 
Yani yüzünden ağır surette yaralan. 
mıştır. 

4: - Kağıthanede inekçi Ahmedln 
yanaşması İbrahim dün gece Harbi. 

yeden geçerken meçhul bir otomobil 

çarpmış, İbrahim taşlar ÜT.erine düşe. 
rek yaralanmıştır. 

5 - Tahtakalede Ralli iskelesinde 
hamal Hüseyine 3888 numaralı kam. 
yon çarpmış, Hüseyi.ı\ başından yara.. 
lanmış, hastaneye kaldırılmıştır. 

DÜZELTME 

Rumelihisar, Çeşme Soliali 18 nu. 
maralr evde kayıtlı Mehmet kızı Se
ınia'nm adı Semine olarak düzeltildi. 
ği ilan olunur. 

Ycniköy no.hi~ tilı/Ull 
Memurluğu (9830) 

sa ta.allül ile mi vakit geçirecektir? 
Birinci faraziye, !talya hükfımctinin 
Baleares adalarının i~galine devam nl 

yetinde olduğunu gösterecektir. O m.. 
man deniz yollarının ihlal edilmi_ş o. 

lan emniyetini yeniden tesis etmek 
için Fransa ve İngiltere tarafrndan 

ittihaz ed 'len şiddetli tedbirle-ri cihan 
efkarı umumiyesi nazarında muhik 
göstermek üzere çok dostane, itili.fcu
yanc ve itimad esasına müstenid olan 
Fransrz • İngiliz nota.ınnı neşretmek 
kafidir. 

Şu halde taallül faraz'yesi, daha 
ziyade kuvvetle muhtemeldir. 

Fakat böyle bir muhatara kartı
sında Fransa ve İngiltt-re hükumetleri 
ne zamana kadar atıl bir vaziyette kal 
mı ya raıi olacaklardır?" 

Oeuvre diyor ki: 

"İtalyanın general Franko kıta
atının mururu zamanla ır.lisbet muvaf-

f akiyetler elde edeceğini tahmin ederek 
· vakit kazanmıya çalı~ması muhtemel
dir. 

İtalya, ayni zamanda Filistindeki 
vaziyetin İngiltere için daha ziyade ve 

hamet kesbedeceğini ve mali ve içtimai 

müşkilatın Fransada içinden çıkılması 
mü§kül bir vaziyet ih:ias eyleyeceğini 
de ümid etmektedir. 

İtalyanın bu hesabatına mukabil 
Fransa ve İngiltere hükumetlerinin bü 
yük bir himkarlık göstermeleri ve i

cap eden bütün müsamahakarlıkta bera 
ber rrı:.iıtaccl bir mesele hakkında irad 
etmi~ oldukları sarih bir suale seri ve 
vazih bir cevab verilmesi lazımgelmek 
te olduğunu açıksa anlatmaları iktiza 
eder." 

"istikbal en fazla 
sabırh olanındır ve 
Çin çok sabırhdır ! ,, 

Japonya, Almanyadan 40 
milyonluk silah almağa 

karar verdi 
Cenvre, 5 (A. A.) - Japonların Al

manyadan bir senede ödenmek üzere 40 
milyon İsviçre franğı kiymetinde silah 
satın almak istedikleri ve bu husustaki 
müzakerelerin Berlinde cereyan ettiği 
hakkında bir şayia dola!makta ve mü
zakerelerin neticelenmek üzere olduğu 
söylenmektedir. 

Cenevrede verilen karar 
Cenevre,5 (A. A.) - Tesvid komi

tesi ne "tecavüz" ne de "abluka" keli
melerini kullanmaksızın Japonların ba
zı aksanurun işgal etmiş olduktan Çin 
sahillerinde seyrisefaine karşı çıkarılan 
maniaları ve Japon tayyarelerinin asık 
şehirleri bonbardıman etmelerini tes-

.. 

• 

bit etmek hususunda itilif etmittir. _ 1 
Japon takviye kıtalan 

imha edildi 
Nankin, 5 (A. A.) - Resmi bir teb 

Iiğde bildirildiğine göre, diln Lotienlu 
ihongda tiddetli bir çarpışma olmuıtur. 
Çin kıtalan merkezdeki köyleri işgal et 
mitlerdir. 

Çin hava kuvvetleri, Yangaepuya 
bir akın yaparak Japon takviye kuv
vetlerini imha etmişlerdir. 

Japon kuvvetleri, §imal istasyonu
na bir hucüma te~ebbüs etmişlerse de 
müdafaa hattının mukavemetiyle karşı· 

Çin'dc ki bombardımanlar "dolay 8iyle 
Jngiltcrede btı şekilde afi.flcr ha::ı.r. 
kınmı§ttr; üzerlerinde "Japon malla. 

rını al100malıyız,, ~"'ıltdır 
la§mışlardır. ı lı • 

Sevkülceyş sebebleri dolayısiyle, 

Çin kıtalarr, Lotien - liuhong boyunca 
bin metre kadar bir m~safede geri çe
kilmitlerdir. Bu suretle yapılan hare
ket, Şanghay cephesinin umumi vazi
yetine hiç bir fenalık getirmemiştir. 

Japon kuvvetleri de merkezden geri çe 
kilmişlerdir. Fakat, Sapei • Pontung 
üzerinde tiddetli bir bonbardıman hU
kilm sürmektedir. Japon bombalan ba 
rı Çin askeri müdafa noktalarına düş
müştür. 

Poaşing yolunun şimal istasyonu ta 
raflarında tiddetli bir çarpışma vardır. 
Fakat' Japonlann hücumları geri püs
kı:.irtülmüş ve bu suretle düşman taar
ruzunun muvaffakiyeti bidayette kırıl· 
mıştır. 

Çankayşekin beyanatı 

Şanghay,5 (A. A.) - Mareıat Şan 
kayşek, Havaı muhabirine apğıdaki be 
yanatta bulunmuştur: 

"-Heyeti umumiyeıi itibariyle, hl
disat, tahminlere tevafuk etmekte, ve 
Çinin harbden tevakki etmesini lüzum
lu kılan sebebleri sarih surette göster-
mektedir. ' 

Maamafih her türlü tahminleri te
cavüz eden bir tek unıur vardır ve o da 
hasmın her türlü harp kaidelerini ve in 
sanlık kaidelerini temamiyle hiçe sa· 
yan barbarlığıdır. Bugün artık anlaı
mazlığın neticesi, Çinin kendisini mil· 
dafaada göstereceği tiddete bağlı bu
lunmaktadır. 

Ceneviz çarşısı 
(Ba, tarafı 1 incide) 

aruma ıııkroan kulubelerden ve harabeler. 
den kurtarmak llzrmdır. Bur_.r Cenevil 
devrinden; yani B~anmn tereddl devr:lnde 
burada. turemiı olan pia bazir~ığm &11-
nUndenberi, btanbul ıehrlnln çirkfnleımeal 
bahuma murdarhğmı muhafaza eden bir 
yerdir. 

İmparatorluk buna tahammül edebUlrdi. 
Zira Ekonomik alateml bu hali yadırgaya. 
mıu:dr. Bizans imparatorluğunda olduğu gibi 
Omıanlr imparatorluğunda da kapkaççı aetll 
yabancı burada mUlevves hüviyetine it.yık 

bir in bulmuı oluyordu. ' 
Ama Ceneviz alatemJnl (??) silip sUp(lren 

bugünkü ekonomik varlıjttmız böyle pazar. 
lara tahammuı edemez. Eakl tlcareUn bura. 
da yalnız dUkktnları kıtlmışttr; şüphesiz bıı 
dilkklzı'arda çalııan zekl yeni devrin zekA. 
ardır. 

Hem yeni deYH, hcın bu zekAyı, hem d'.! 
!stanbulun gUzelllğinl kahreden Cenevizli. 

11#1 bir daha baltalıyatrm. HABER 

Çin sulhperver devletler.den mil
letler cemiyeti paktında ileri sürülen 
prensiplerinin müdafaasını beklemek· 
te ve Japonyaya karşı acil bir surette 
ekonomik zecri tedbirlerin alınacağı· 
nı ümid eylemektedir. ,. 

Şimali Çinde ve Mançuri.de beş 11 ı 

ne süren yabancı hakimiyetten sonrL 
cebir ile itaati mUmkün kılacak derece 
de gamizonlann fazla olmadığı yerler· 

de, isyan hareketleri nihayctlenmemif 
tir. İ§gal altında bulunan yerlerden 
mütecavizin atıldığı gün, Bu yerler 

orada son zamanlar.da vücuda getiri· 
len siyasi rejimlerin her türlü tesirle· 
rinden tamamiyle münezzeh olarak ken 
disini gösterecektir. 

Mareşel, sözlerini göyle bitirmiştir. 
İstikbal, en fazla sabırlı olanındır. 

Ve Çin çok sabırlıdır." 
... F- r--

Londrada Japon aleyhtan 
miting 

Londra 5 (huıuıi) - Niyuz Kro .. 
nikl gazetesinin yaptığı teşebbüs üze· 
rine bir mitinğ tertibi kararlaıtırılmıt• 
tır. Kentenburi bat piskoposunun ri· 
yaıet edeceği bu mitinğde Japonların 
Çin.deki çirkin hareketleri protesto edi· 
lecektir. 

35 bin senelik 
iskelet 

Sovyet Rusyada 
bolundu 

Sovyetler birliği ilim akadcmiai' 
nin gönderdiği bir heyet. Donda Ko•· 
tenki köyü mrntakaaında, bundan 30 
ili 35 bin ıene evvel }:apmıt olan cU· 
mudiycler devrine :ıid bir insanın ini· 
ni keıfetmiıtir. -Burada, muhtelif silahlar ve silel<• 
ten yapılmıı bir çok eıya bulunınuf' 
tur. Bunlar arasında, bilhaısa nazarı 

dikkati celbeden e§ya, sanatkarane y•· 
pılmıt bir ok ucu ile 80 sene evvel Fr•ıt 
uda yapılan kazılarda elde edilenler' 

· müşabih tattan mamul üç silahtır. 

İçinde bir çok kemikten ve silekıtel' 
mamul eşya bulunan bir toprak kulıl~ 
be ankazı, ilim bakımından bilhassa ı11 
him bir alaka uyan.dırmı§tır. Kazılır' 
ve araştı,rmalara devam olunmaJıt'' 

dır. a :(Tas) 
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ki Pardayanın kıymeti dünyanın en 
rar ,, an, eskı arkadaşlığını size tek. 

•erınek ı · F deki h k çın, ransa tahtı üzerin. 
lif edi~ ukunuzdan vazgeçmenizi tek. 

,,or. 
Dük 

karşıeı~~kl~~ediği bu ~iddP.tli darbe · 
nsına v sınırlendi, Pardayanm ka _ 
anıallıış~ luzına her şeyi söylediğini 
söylenıı ı. Pardayanm onlara neler 
h ş olduı:n, ... u b"lm k isted' ·· eli b. ,ı::ıo...u ı e ı, şup 
1' ır nazarı ardaya.n a kansına, kızma ve 
JizelinJd a baktı. Bu bakışlar yalnız 
fada dU Yle ~arşılaştı. Çünkü bu sı -
Çekilrnışis ~le Pardayan bir köşeye 
Valverı :di· Şövalye genç arkadaşı 

Gerek .~Se takdim ediyordu. 
ha ile kı duŞes ve gerekse diğerleri ba 
lakadar \arasındaki konuşmalarla a. 
dt. DUk ~ nıuyormu§ gibi duruyorlar. 
ğu.nu attla u kayıtsızlığın sahte oldu • 
medi. l{ız:.akla beraber, bir şey söyle 
iyi bir de ın Pardayan ile düşesten 
Bu suretı ~ almış olduğuna emindi. 
cadeleci ~ &rşısmda kuvvetli bir mü. 
ğun kend· ~lunduğunu hissetti. Çocu. 
kuyordu ~ını tenkid etmesinden kor. 
etti, ku~u~en.di vicdanına müracaat 
zını da f Uz olmadığını anladı. Kı
f azla ısr ev~~l&.d_e seviyordu. Çocuğun 
nuyac ... arı Uz.erınde buna. karşı dura: 
nuşnı agı ınuhakkaktı. Bunun için ko-
kana:r ça?uk kesmek Iazımgeldiğine 
hiddeti ~etırdi. Zaten hiddetliydi, 
bir nı daha fazla göstererek sert 

sesıe dedi ki: 

"o-k tNckadar sade değil mi? Dogruw su 
" Uhaf .. } • 
oluyor k. ;'zer söylUyorsun! Demek 
rn k . . 1 

• u ada .nın sevgisini kazan. 
a ı~ın bır tabtt w ru. b an vaz.gecmeyi dog. 

utuyorsun öyle ıni? " 
- Eğer sevgisi muhat , 

adam mösyö dö aza edılecek 
vet baba ... Pardayan olursa e -... cıgun. 

- Buna. delilik derler. 

, di 
büyük taclarına bedel r. 

Bu sözler, kızının kuvvetli hafızası 
ve hiç düşünmeden söylediği çok doğ. 
ru sözler dükü şaşırttı, bunlara cevab 

veremeyince bağırdı: 
_Ne saçma sözler, ne manasız ke. 

Jimelerl Dünyada. hiçbir muhabbet 
yoktur ki, uğruna bir taht feda edil-

sin. k d f _ Şimdiye kadar birço e alar bu-
nun aksini iddia etmiştiniz babacı.ğım. 

Dük bu sözlerden şaşırdıkça hıdde-
ti de artıyordu: .. 

_ Bu da ne? Benimle munakaşa et.. 
miye cesaret ediyorsun ha - diye • 
bağırmaya. başladı. 

:... Babacığım ... 
_ 1{8.fi. Haydi odana git ve benim 

müsaadem oımada.n dışan çıkma. 
Dük babalık hakkını böylece kulla. 

k 'münakaşadan kurtulacağını ü -
nara b b .. Und 
mit etmişti. Jizel a. asının on e 

lwildi ve: g ak.. 'd• _ ElllI'inizi yapın u.zere gı ıyo -
rum efendim, uı~af~ mü~ade ~?er.: 

• şunu da. 8öylıyeyım kı, mosyo 
senız 
dö Pardaya.nla ~a~ş~anız ve bu işten 

meniz sizın ıçın hayırlı olacak
vazgeç 

tırB. ''zleri genç kız o kadar kat'i bir 
uso b' d tarzda. sC'ylem~ti ki, babası ır en sor 

du: 
- Niçin'! 

N. çin mi? Çünkü evvelden kay -
~ıec~ği muhakkak olan bir !! .e ~i -
. k kıllıca bir hareket degıldır. 

rışme a. · · b. . 
1 
bunları da hayret verıcı ır 

Jıı:e tıe söylüyordu. Dük her ne ka
emnpıye dayanın yanmda yetişmişse de 
dar ar . . . 

ütiln kumarbazlar gıbı şansa. ınanır. 
b G" · tigvi bu oyunun kumardan 
dı da. ırış 
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tirebiliyorsun. Babam monsenyör Dan 
golemin bu kadar adice hareket ede -
ceğiııi düşünmek bile ona hakaret et
mek demektir. Ben babamın, sizi es. 
kisi gibi büyük bir muhabbetle sevdi-

ğine enıinlın-
Heyecandan kendini §aşırmış olan 

genç kıZ annesine "sen,, diye hitab e. 
diyor. Her şeye rağmen babasını mü. 
dafaa etmek istiyordu. Fakat annesi. 
nin hali, baba.sına karşı olan emniyeti 
ni kırınıştı. Onu müdafaa ediyor. Fa. 
kat biraz evvelki kanaatini artık bes. 
!emiyordu. Annesi güzel bir sesle de. 

diki: 
- Baban ha.la beni seviyor. Bunu 

böyle zannetmek isterim. Böyle zan _ 
netmeye ihtiyacım var. Fakat evlii. • 
dım, ihtiras ismi verilen bu müthiş 
hastalığın bir insanda ne büyük deği. 
şiklikler yapacağını bilemezsin. Ba • 
ban şimdi kral olmak istiyor, belki be 
ni sever, fakat gözlerini kamaştıran 

' krallık tacını elde etmek için değil 
benim kalbimi, belki de kendi kalbini 
bile parça parça etmeye hazırdır. 

Ji7.el itira.z etmek üzereydi, fakat an 
ne.si şiddetle devam etti: 

- Sözlerimde asla yanılmadığımı 
sana temin ediyorum. Beni bırakmıya 
kara vermiş olduğuna. hiç şüphem 
yoktur. Bastilden çıkalıberi bu halini 
görüyorum.. Artık eski sevgisi, eski 
hali kalmadı. Bunun sebebini araştırı
yor, ne gibi bir kabahat işlemiş oldu. 
ğumu düşünüyorum. Ş 'mdi Madam 
Fausta ile birleştiğini haber alınca i

şi anladım, halbuki o bunu benden 
saklamıştı. Fausta ile yaptıkları mu. 
kave!e mucibince bu ~adınla Fransa 
tahtını taksim edecektir. Peki, bu na.. 
sıl olur? Yeni kralın, madam Fausta 
ile evlenmesiyle değil mi? Şimdi her 

ı 

.24f 

şey meydanda. Bu utandırıcı pazarlığı 
baban daha ilk günde kararl8.§tırd.ı~ 
Sözüme inanmıyor musun? Öyleyse 
mösyö dö Pardayana sor, o herhalde 
bunları bilir. Artık her şey apaçık bir 
haldedir, mösyö dö Pardayan da biç 
bir şey saklamadan anlatabilir. , 

Bu kat'.i söz üzerine Pardayan. te. 
reddüd etmedi: ı 

- Doğrudur. Pazarlık kabul edil • 
rniştir. Hem de il• günde., 

Viyoleta bağırdı: 
-Gördün mü? 
Jizel kekeliyerek: 
- Ne utanılacak şey yarabbi!.;
Pardayan çocuğun uzunca. düşüne .. 

rek babasının kabahatini azaltacak 
şeyler aramasına meydan vermek is. 
temiyordu. Hemen dedi ki: 

- Şimdi sana soruyorum.. Babanın 
hakkı olsa bile bu gibi vasıtalarla el. 
de edeceği bir tacı başına koymak is. 
ter misin? 

Genç kız nefretle bağırdı: 
- Bunu kabul etmektense ölmeyi 

tercih ederim. 
Pardayan gü~ümscdi: 
- Senin vereceğin bu cevabı ben za. 

ten biliyordum - dedi • Sen söz anlar• 
akıllı ve namuslu bir çocuksun! 

- Fakat nasıl oluyor da, insanlık 

hislerinin fazla olduğunu zannettiğim 
babam, bunları anlamıyor? Belki ken.. 
disine lazım olduğu kadar anlatılma. 
mıştır. 

- Ben ona her şeyi iyice anlattım. 
Fakat o işitmemek için kulaklarını, 
görmemek için de gözlerini kapıyor~ 

Kafasına koyduğunu yapmak istiyor. 
Ona 18.f anlatabilecek yalnız bir tek 
kimse var. 

-Kim? 
- Sen..4 
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- Ben mi, nuıl olur! -•bam kral olmak ilt.emesi, bir 
u da lll1İll f~dtr. Bent Fransa kra. 
lmm ıa. olarak sörm•k tatıyor. 

- J'abt ben 'bil kadar ~irkin bir 
tanda o )'Wl 18temem. 
Paıüyaa JlleU bir kere daha atız. 

tltt, 1m:m dolru 16yieölffne, g&ltere. 
celi yolda yUrilyeceğine kanaat re -
tlrcH ve o zaman ne yapacafmı anlat. 
mıya bqladı. 

- Peki öyleyae, bu .azıert ona da 
ll&yle. Öyle bir tarzda 18yle ki, kara
rından dönmiyecefhıl anluın. 

- ~-Hem de timdi Ga
ltba ptfyor da .•. 

nlhaJdka tam bu •ırada dük Dan. 
golem kapıdan içeri lh'd1. Pardayana 
d&ıenk mert bir tavırla dedi ki: 

- ~. ıöriiyonunuz ya. Düt
maıılaruua 118 tMl!m etmedim. 

Pardayan lğildi, hiçbir söz IÖ)'le • 

medi. Dilk, ayni •rt tavrıyla .ıeri
ne clnam etti: 

- lıleri yan yapmak bua llyık 
bir hareket de~lr. Şunu 4a IÖyll~
yiJn Jri, bu IOSÜ ft dn.n birka~ gün 
lçbı liddltle söa hapeine almllllfÜ1'. 
Gere!< m ft prelale d09tlarmır ltlm-

mu kadar burada blabllirler. Bu ıa
man •rfmda h~blr 11Yln ek!dk olma. 
muma dikkat ecı.eettm, dftpnanlan. 
nran eline~ buradan ~tkma. 
nıza da - şerefimi kurtarmak için • 
P.JNt edeceğtm. FAk1 d09tlult•musa 
karplık olmak Uzere yapabUeoeflm 
..,ter 1'unl&rdır. Siz ıimdl dUşman ol. 
mamm lstemlftlnlz, blnaenaley!I bu • 
rad&n lllf w eal!m olarak ~ıkttktan 
monra bir daha yolumda Bize raıla • 
atyayım. O zaman tam bir dUpnan 
-.ıuamelesi ya~m. 

Pardayan alaycı hUeumlarmdan bi
rine hazırlanmalrtayken, babumuı töz 
ıertntn nihayet bulduiUJıu gara .Jlal 
be)'aZ ve tombqJ kollannı d11k1bı boy. 
nmıa dohyarak tatlı btr llMle dedi ld: 

- Babacığım, benim ly! babac1-
tun. 

Babanuı eert ytlzil evtldmm bu ha. 
reketi:yle dejtfti. Her feYI unuttu, lrr. 
zmm bir lri'Ier ilftlyeeeffnf anlımıt
tı. Gülerek IOl'du: 

-Ne h.tlyonwı, yaramaz~. 
- Babacıp, bu& bllyUJc bir ld.. 

tufta bulunmak f ster mlıinlı? 
- Ne kadar da be)'ec&nlıam? isti. 

yeceJtn fe1 e> kadar rntlhlnı ml ! 
- Eter ricamı kabul ederMDJı diln 

ya.nuı en bihtiyar tnsaııı olacatun. E. 
ğer kabul ~tıneueniz çok betbaht ola. 
cağım. 

- Ö)'leyze korkmadan ICSyle. ~v. 
elli kızımuı sudetilli temin etmek, 
için ber fedaJctrlJla hUD'ım. 

Dök bu 8Öllerl yarı ciddi, yan 1&ka 
olarak eöylllyordu. H :c korkmuyor, 
yaln:a merak ediyordu. IMAdmm .._ 
adeti için ne olrua olınuı i'apacaktı. 
Genç kız bunu allladı. KHenacağına 
~mindi. Babumı elilldeD tuttu ve ~k. 
ti. DUk gtııerek kmınm çektttl tara. 
fa doiru )'tlrümqe bafl&dL Jbel be.. 
baamı Pudayanm kar1Jnna sötürdil, 
ve birdenbire bUtila ciddiyetiyle dedi 
ki: 

- ~k rica ederim babacıiJm, ma... 
y<S d~ Pardayaııla bantnus. Htr p. 
ye rajmen JDÖly6 US 16valye aisla dolıt 
lU'IDJmı eır iyisi ve belki de biricik 
daltuııuzdur. 

DUk Dangolem eqırdı, fakat lmm& 
karp hiddet etmedi Jmnuııa et.m~Jr 
latet bir hal a1mıttı. Dedi lıh 
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- Pardayanla bantmak mı! Benim 1 - Bu 1'lr lcldla clelfl, yapııma.ı el. 
de en siyade iat441ftm teY budur. O. aem o1&n bir "'4Jr. Bandaa geri dön 
nun için her fedaklrbfı yapanın, bat. meme de lmkf.n )">lıtur. 
tl en mUhlmlerinl bile. Mumafih O vakit dUk ton eözllntl IÖ)'le4tfinl 
Pardayanm da bu aulhll kabul edip et. gtilt.ermü ~ ıtlll: 
mlyecefini bilmek lbnndır. - O bal6I bundan ı.ı. lbum kal 

Bundan fazla doinıluk ve a~k .es. madı. 
lWttk g'59t.ernıek kabil clefUdl, Pard&- Dedi wt Jlmle da.rü: 
yanın biraz ewel earfettttı kaba ._ - Q&ılyonun ya, ellıBden plenl 
tere kU!I bqka biriat ol1&ydı, o 4a Q yaptma. r.k&t möl~ cl6 Parda)'UI u. 
ba bir tarzda karşılık verirdi. Halba. )'UllDak ~.Artık tiuu konu"' 
kt dük böyle bfr teY yapnıamzttı. Bu ımyalm. DUtmaıı kalmak itti,_ belı 
vaziyet D1'f18Ulda ~iye dedt ld: dtlPlm, oar. 

- Dük, ben aramızdakt anlqa.11Sa • Dik klllıllD iti bu a.art& k••DllL 
mazlığı tamamiyle unutmıya huınm. n1 ve llllrmetle .,.._.k oeklleelital 
Bir dotıt eli untmak beınlm için pek aaQediycırdu. Balbuki Jilll blelıd•. 
kabildir. iı mUcıdeledtJl pri cl&amedl 'V9 Mytlk 

Pardayan bunlan 18ylerken pek bir hllnut btlllditl bülllDI ciddi • 
heyecanlanmııtı. Danıoleın kollarmı yet.le dedi kl: 
açarak ona dofnı flerledf ve: -B:J&Jda ~ lıl'lıaade eder. 

- o halde gelini&, blribirtmb:e .._ MD1& bu lıtea 1dru dUa bllalldelimı 
nlalım • dedi • Ben 6J!e ~ ki. bir 197 ta. 

- Peki, hazmm. mam olılamıpır. 
Şövalye dUkUn kollarına atılmak DWdlıı Qe1arı çat.ıldı ve IOl'dlı: 

Uzereyken ıunlan söyledi: - Ne demek latlJOl"IQ ! 
- Aramır.daki toluklulun kalkma- - Babac ...... mClllyö cl6 PudaJULo 

sı için Sorlyente. konafm4a aöyıedl. la 1IY1JllllUllS P,_ 1-a,.,. Beddtt. 
ğim prtı kabul etmenJı lbımdu'. tiiiDts ba llriı ~ ~ olup 

Bu ı6zler dWc~ blr 10fuk dut tem. bitaba. lhl teklif ,..._ld ~ cl6 

r yapmııtı. Pardayana uzanan 'kolla- =· ':;.. llUWlklnDe 
rı iki yana dliftU ve: Dik liWJıge ~: 

- Bu prt.mır.dı. urar ediyor mun.. - Dfi .. dedi .. 1111Jn Jlllnda olu 
nuz? - diye sordu. bir çocqfwı allkadar cıllmımı• Jlsım 

- Başka türlü yapamam dük, bunu geJeıı bir 1f. Keleleail m oJduiun da 
anlamamı llzmıdJ. bUmlyıınw:a. 

- Şöval~ dö Parda7anm kldiHm - AlfedlniDJs efendim, mMll.,t 
dan vuseçmeai kabil detil midir! tunamiyle bUi,..,.. 

Her ildainin de nst,.tleri def!i • - Bftlyor muan f Ne bW,anaD M-
nUfti. Yumup.nı11 ou cli1k ve Parda. kalım f 
yaıı bu aterden mnra JiDe qu bir Jiml pyet eiddf bir tavırla IUDlaft 
tavır takmmıtlardı. söıyledt: 

Pardapn dedi ki: - Sunu bWJWam Jd, m1111J8 d6 
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insanlar açııoa kaç gün 

"Allahın emrile,, I 
Bugon·ko radyo 

programı 
1STANBUL: 

1&,30 pllkla dana mualkiai, 19 armonik 
aolo, 19,80 konteramı, EmlııönU halkevi na. 
mma: Dr. Ba.ki Piregog taratmdan (Mesl.:?k 
intihabı), 20 Türk musiki heyeti, 20,30 Ömer 
Rıza taratmd&D arapça ııöylev, 2(),45 Vedia 
Rıza ve arkadaşları tara!rndan Türk musl. 
kili ve halk ıarkılan, (saat ayan) , 21,15 or. 
keııtra, 22,15 ajanıJ ve borsa haberleri ve er_ 
tal gUnttrı programı, 22,30 p!Akla ıololar, 
opera ve operet parçalan, 23 son. 

gramofon, konuşma, çocukların zamanı, 20,. 
05 balalayka konseri, 20,35 org konseri, 21, 

85 büyük konser, 22,40 konu§ma, 23,05 danıı 
orkeııtrası, 24,05 karışık yayın , 24,30 danıı Açlık grevi• . 

yapıyor ! u,. 
Blır g ~ 

enç lkız hiç /). . 
B'DKBll:Ş: 

19,0CS gramofon, konterllll!I, 20,35 mandolin 
koıuıerf, pn koıuıeri, 21,3~ eentonik konser, 
fııUrahaUerde hava, haberler, ııpor vesaire, 
23,20 etıencell kouer. 

orkestrası, 1,35 haberler, hava vesaire, 1,4~ 
gramofon. 

PARtS: 

18,20 kıraat, ıarkılar , 18,5-0 mandolin kon. 
ııerl, 19,05 orkestra konaerl, 20,60 piyano 
konser!, 21,05 haberler, etlence, 22,35 ıenfo. 
nik konser, 24,35 haberler, gramofon. 

ROMA: 

Y•rnek /. ·· 
LONDBA: 

18,20 dans musikisi, 18,55 karışık yaym, 
21,45 k8.n§ık musiki, 22,05 opera: Romeo 
ve Julyet, 24,05 haberler, hava, l90Dra dans 
muııikisl. Yenıeden 

16 sene 
Yaşaınış 

17,05 orkeatra konaerl, 18,05 muaiki, 18,35 

lstanbul GDmrUklerl BaşmildUrlUğUnden: 

Dini, siya .. 
lerıe aç~I Sebep-

YaPanfar k. g_revı 

2524 kilo Koton İdrofil, ·648 kilo ip ekli pamuklu mensucat 10000 kilo kar. 
bonat dö kalsyilm., 89,5 kilo 5 adet radyo m akinesi, 79 kilo sinema filmi dolu, 
48 kilo tütün, 550 kilo glikoz, -114 kilo pudra, 31205 kilo demir halat, 23 kilo 
sun'i ipek, 500 k. topu boyalı pamuk mensucat, 7582 kilo bitti.men (madeni 
zift) 4748 kilo Asitfenik 59 K. gümüş yaldızlı pirinç saplı demir tra.ş makine
si, 28 k. fazla ipekli yün mensucat 54 7 k. ipekli topu boyalr pamuk mensucat 
Münakasa gazetesinin 22..9.937 günlü nüshasile ilan edildiğini ve ihale günle. 
rinde ayrıca küçük satışlar da olduğu ilan olunur. (6364) 

Akay işletmesinden 
haı k ~I bı, aç-

mesf endlferine 
dek edinenler 

e Vardır 
Bun.da b' ;ıp;r d n lr llliidd 

a Fenneıse da wl et evvel, Amerika-
Whittov naını gdarrnda oturan Jackıon 
tekrar emir g 1~ a dindar bir adam 

e ınce k , 
Yememesi ir' Ye adar hiç bir şey 
s .. l " :ı:ın allahtan . 
oy uyor ve a 1 k emır aldığını 

Orucun elli b" ~ 1 . grevine başlıyor. 
b 1 ırıncı .... 
aş aınasr ir· . gunu, tekrar yemiye 

d k :ı-ın eınır ald w a §arap i . rgından bir bar-
ıcn çıyor. Erte · ·· 

cap Çorbaıı . sı gun biraz 
k~ndini norınaı ~:~r ve yavaş yavaş 
ınıye alıştın... surette yemek ye-

W --,,or. 
• hi~tovun elli . .. 
ınanınarnak . . . bır eun aç kaldığına 

. ıçın hırs b 
ınafıh bu en ba .. e ep yoktur. Maa-
dir. Gu"nd .. yuk açlrk rekoru degw il

e uç Öw" 
yerde insanla i gun yemek yiyecek 

r cap ettjw• 
tada bir ö w ·· gı takdirde haf-
if atta b gun Yeınekle de '..-auyabil" 1 

.. azı hallerd . . Y :r ır er. 
dort ay hayatla e hıç bır ıey yemeden 
leri de Yakid' rını muhafaza edebildik

ır. 

Son zanıan1 
sebeplerden b' arda Hindistan.da, dini 
.. ' ır adamı 132 .. . 
J eıneden d n gun hır şey 

r ayandıg~1 ·• •• 
rlanda . gorulmüştür. 

n• d ısyanznın h . . .n a yak , araretlı bır zama c a.anan a • . 
e l'dcsuiney il sı reıslerin.den Feren-

Crcvj Yaprnzşla: Jos~~h Murphy açlık 
~ı•.:abilrniştir. v~~ırı 70 diğeri 74 gün 

ll'>J§tür. ıhayette her ikisi de 
),faarn f' 

kor a ıh Amer"kaı 
la unu kırdrld 1 ı Whittovun re-

r Çoktur. arı halde hayatta kalan-
Geçenı 

tecrb erde R 
Ve u c llıaksadi ~syada bir tıp talebesi 

YaşıYab ·ı · Y e 60 gün aç k l 
l 595 ı rtııştir. a mıı 

bir k senesinde E 
v ızın Ye- k va Fliegen isminde 

e sıhh . ...e Y 
Yaşadr watıni kaybet eınerneye baıtadığı 

18 gı kaydcd'J ?1e.den on altı ıene 
66 sene . ı rtıı§tır. 

ry p..,_ •ınd .... 
... •Cher'" e ıııevvorkJ M' M tuttu v ın on .. - u ıs a-
gu riva"et uç •ene süren bir oruç 

senesi .. ..1 J ed"J 
.. "'-le bu 1 mektedic. 1880 

York ın °tuçta L-'L 
nin ~cınuas1 :t.r· n ucnseden bir Nev-
.. ..katı yen bozuı~~ Fancherin sıhhati-

suruyord '"&llClJl'lı Id v • • u. A § o ugunu ılerı 
çok mcşh•Jr dol lraiabilen bu kadınr bir 
Ier ziyaret etıııı torlar, papazlar, ıiyasi-
nıasın •ve•hai. . k a §aJınıtlard ı t nın yerınde ol-
.~dının hakikaten r.. Bununla beraber 

JUphe edilmekted' hır ıey yemediğinden 
Sen J ır. 

d e erce aç k 
a fen adamlar alan insanlar kal"flıın-

makta ve buna 
1
• fayet bedbin davran

etıneJı:tedirler ~lllkin olmadığını kabul 
tanı · ou "b' arın az gı 1 hallerde oruç tu-
dana Çtkııu Çok hiaterik oldukları mey
yediklcrj a 1 ve ara ura &fzliden gizli e 

nlaşriı:nııtır. y 

)JI· Bir itiraf 
. , ıs Ann M 

gılız kad oore nanırndaki bı"r 1 
ını b h n-

sal tc•k ·ı u uıuıta meıhur b' i 
. . " ı eder 1807 ır m -
ıkı sene b" . senesinde M" . 

ır § ııın 
vet ot ey yemeden yapcfıw . 
-. unuyordu. Alik . gı rıva
oolctorları b" .. adiir olan Londra 
~oorc kabu;r tt~cruobe ~~klif ettiler. Mia 
. c ı . n ııç .. 

rınci tccrübed g>.ın süren bi-
d ı~ e nıuvaffak Jd 
Oıı;torlar kanaat . o u. Fakat 

ikinci tecrUb getırmenıitlerdi B' ı e daha · ır 

Bu adam elli g(ln aç Tca:ldı 

genç kadın "peı .. dedi. Ayni zamanda. 
evvelce gizliden gizliye yediğini itiraf 

tında bulundurulmuyordu. Bu sebeple 
bu kıza haftada bir veya iki defa gizli 
yiyecek verilmiı olması ihtimali mev
cuttur. 

etti. 
Buna rağmen geçen sene Hindistan-

da Muni Şri Micrilaji namındaki bir 
Hintli dindarrn-.132 gün süren orucu 
fenni deliller olmamakla beraber, ken
C:lsinden tamamiyle şüphe uyandırmı

yor. Dindar Muni oruç müddeti esna-
•nda nezaret altına alınmamış, yiyecek 

verilip verilmediğine dikkat edilmemiş
tir. Dini bir borcunu ifa etmek ve vic· 
danen mü@terih olmak istiyen bu ada
mın yalnız kaldığı zamanlarda da bir 
şey yemediği muhakkak sayılmaktadır. 

Gandinin protestolaFı 
Hindistarun b:.iyük ve akıllı önderi 

Mahatma Gandi de ara sıra açlık grevi 
yapar. Bunun saiki ekseriyetle siyasi· 
dir. Vatanında hüküm süren İngilizle
rin haksız gördüğü herhangi bir hareke
tini protesro makamında saatlerce aç ka 
hr. Maamafih bugün yaşı çok ilerle· 
miş olduğundan Gan.di aç kalma ı:ama
nınr artık tahdit etmiştir. Orucun üç 
haftadan uzun sürmedi ğ i görüKiyor. 

1828 senesinde Paris tıp mecmua
ları inanılmağa layık ikinci bir aç kalma 
rekoru kaydediyorlar. Tifoya tutulan 
bir kız 120 gün bir şey yemeden yaşa
mıştı. :rfaamafih bu kızın da ara sıra 
gizli yediği zannedilmektedir. Çünkü o 
zaman tıp şimdiki kadar ilerlemiş de
ğildi. Hastahanelerde teşkilat o kadar 
iyi olmayıp, hastalar daima nezaret al· 

1911 senesinde Nev Jersey eyaletin
de Passait hastahanesinde bir hastanın 
65 gün hiç bir şey ağzına koymadan 
dayandığı kati surett.! söylenebilir. 

ihtiyarlar daha fazla 
dayanıyor! 

65 gün süren diğer bir oruç gene 
1911 senesinde İllinois de Marien Crat
bec namında bir adam tarafından tutul
muştur. Doktorlar bu adamın sı ya
şında olduğunu nazarı itibare alarak ha
kikaten 65 gün açlığa tahanumil edebil
miş olduğuna şüphe etmeden inanıyor
lar. Çünkü ihtiyar bir adamın genç in
sandan enerji kalori ihtiyacı daha az 
dır. Binaenaelyh ihtiyarlar bir şey ye
meden gençlerden çok daha fazla daya
nabilirler. 

1935 senesinde Kanadada Mova Sco
tia eyaletinde Uç madenci madende 
gömlilü kalmış ve ancak on gt1n sonra 
kurtarılabilmişti. Bu, üç kişinin için 
on günlük açlığa en iyi tahammül ede
ni en ihtiyarı olmuştu. 

Foronto hastahanesi diğer bir rekor 
daha kaydetmektedir. Hazımsızlık
tan mustarip olan Peter Henderson na
mında bir adam tedavi altına almıyor. 
Fakat hiç bir çare bulunamıyor. Yediği 
yemeğin kendine ıstırap vermekten 
başka bir şey yapmadığını gören Peter 
Henderson yavaş yavaş yemekten nef· 
ret etmiye ba§lıyor. Bir gün, bir buh· 
randan sonra, ağzına bir şey koymıy•· 
cağına yemin ediyor. Hakikaten o gün· 
den sonra 55 gün aç kalıyor. Tekrar 
yemiye başladığı zaman garip bir tali 

Akay işletmesine ait A.zapkapıda Levazım anbarı ile Kasımpaşada Cami 
altı anbarlarmda mevcut muhtelifülcin s müstamel eşya. 25 rıkteşrin 937 Pa
zartesi günü saat 14 de açık arttırma ile satılacaktır. Eşyayı ve listesini gör. 
mek istiyenler her gün A.zapkapıda lev azım anbarr ba.şmemurluğuna ve art. 
tırmaya girmek için yukarda yazılı gün ve saatte yü7.de 7,5 teminat akçeleri. 
le Azapkapı levazmı an barında. satış he yetine müracaatları. (6714) 

Zonguldak C. H. P. llyUnkorol 
Başkanlığından: 

Türk ocağından Cüınhuriyet Halk Partisine müdevver Zonguldakta Kılbur 
nunda Aa.kıerlik §Ubeıinin oturduğu; bina ve altındaki gazino ve beton b:' _ 
çe, berber, tütüncü ve terzi dükkanlarr 11-11-937 pe11embe günU saat 15 de 
Parti kurağmda ihale edilmek üzere5! gün müddetle açrk arttırma ile ve 
bedeli peşin alınmak şartiyle satılığa çı'kanlıruştrr. Bedeli muhammeni 25 
bin liradır. İsteklilerin şartnameyi Parti bürosundan parasız alabilecekleri ve 
ilk arttırmaya gireceklerin 187 5 litiahk teminatlariyle ihale günü Parti tlyön 
kuruluna müracaat etmeleri ilan olunur. (6578) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Keşif bedeli 3500 lira olan Üsküdar 23 üncü mektebin bahçesine yapıla • 
cak halft. açı!r eksiltmeye konulmuştur. Keşif evra.kile şartnamesi levazım mü. 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda. yazılı vesikadan başka 
Nafia mijdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesika.sile 262 lira 50 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6.10-937 çarşamba günU saat 14 
de daimi encümende bulunmalıdırlar. (İ) (6400) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan başka : 40.000,25. 1000, 20.000, 15.000 
10.000 liralık ikramiyelerle ( 200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 ·birinciteşrin-937 günü akşamına kadar biletini Cleiit
tirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten soru a bilet Uzer indeki hakkı sakıt olur.. m - "'" 

ıeşmiş olduğunu hayretle görüyor. Opr atör Uroıog Ü ' 0 oru . 
cilvesi olarak midesinin tamamiyle iyi- l.11••••=ım1111m1•••••mıa11 'i-:::::::bl D kt •-ı 

Garip bir meslek Doktor • Necati Pakşı 
Bir hastalık yüzünden veya dint ıe- Süreyya Ata I 1 Hastalannı hergi!n sabah ıo dan 1 

hepten aç kalanlar olduğu gibi, bunu ma akşam 19 za kadar KarakiSy Ti!nel 
bir meslek edinmiş olanlar da var4ır. Beyoğlu htikW caddeli Pırmakkapı il meydanı Tenane caddesi başında No., 

1926 senesinde Herr Jar1Jy iımlnde Tramvay durafı No. 121 birinci 1ı 112 de kabul eder. 
bir Alman Berlinde bir camdan kafes bttakJ fi Salı ve cuma &llnleri ıaat 14 den 
yaptırıyor ve içine oturuyor. Arasıra ha ı 18 ze kadar paruudır. ı 
bir bardak su içmekten ve bol bol ciga- Muayene nesinde baıtalınnı her· ıi! =-=----=ma:::.-:ı:mm-ma 
ra dumanlandınnaktan batka bir •ey 1Un aaıt H-20 ınıaında kabul ::::::::::::=ımwww:m---• ™ 

:ır eder F. 1 • ı r: yemeden Herr JoUy 43 gelin yiyecebis • il H ş ç 1 e r ı= 
yapabildiğini idia ediyor. Maamafih -il mmı 2 il nuımsıı::n:s::::::::: .. !! !! 
43 günün sonunda cam kafesten 4ıfan ; !ş Kanunu size ne haklar vermiı fi 
adım attığı zaman polisleri karşrsmda D O K T O R 1 ve sizdeieler istiyor bilmefe mec- j! 
buluyor. Onu, dolandrncrlık suciyle bursun =i 
tevkif ediyorlar. Tütün diye dumanlan Necaettln Atasagun • Bunla lize sual cevaplr, toplu i: 
dırdığı cigaralann içinde çikplita oldu· Her atın sabahlan aelds buçuğa d •e pratik olarak öğretecek olan: 
ğu anla,ıhyor. alqam1an 17 den 20 ye kadar Lale ,- it verenin Ye İfçinin kanuni hlis 

Herr Jollyden sonra Berlinde daha ll tayyare apartmanlan ikinci daire ve ödevleri kitabıdır, 
iki adam oruç rekorunu kırmak teıeb- 17 numarada hastalarını kabul eder. Flatı 10 k t 
hüsünde bulunuyorlar. Otto Xlein Ur U Ş Ur 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka lnlalip Kitapevinde sabin·. 
ve Max Kramer namındaki bu a~ ~-- baatalamu K .r.ı:ır.ı•n•••••an•m:: 
kırk bet gün aç kalıyorlar. Polisin bu uaı; param. urun. Ha o1mmam:::::::::m::::--.. 
işte bir dolandırıcılık keıfetmediğine ber okuyucularım dakupon muka· !:."m::::ı-.:::=:::r.::::::::::m:::ı:mı::• 
göre bunların hakikaten bir şey yeme- bilinde muayene eder. ,., Meccani muayene 

Bütün bunlardan insanların 45-50 füphelizdir. Bu tartlar arasında viicu Ortak6y Taebaaamak Palangada 25 
hastayı daha tık ya;ıtılar. Bu sefer 
ltJn.durıruı. l ı nezaret altında bu- ı 

,. C' malılar 11:· d 
ı okuıuncu gün 

"(fflndi" nfn a,çZsk grevlefi 
haf ta S'iirebiliyor 

üç 

miş olduktan kabul edilebilir. ~~~~~~~~~~~~~~~~

1
1 Pel'fembe günleri nat 2 den ı •kadar 

ı:.•lin aç kalabildikleri iltitW edilebilir. dun rahat ve harcketsir kalmaaı zihni numarada Doktor Milm.taz Gü.rsoy 
Maamafih buı fevkalade tartlar al~ yorrunluk bulunmaması ve nihayet ya· fakirleri parasız muayene eder 
bu müddetin çok dah,. uzatılabileceği pn oldukça ceçkin olması baıta gelir.. 8 111 4 11 411 ı a:a"mal 



u 

Beşikten mezara kadar 
Sağlam ve beyaz kalan dişiler 

Diş rrıacunu kullananlar bir çok 
tecriibelerden sonra neden daima 

DYOLi 
de karar kılıyorlar 

Çünkü Radyo/in 
* Di1lerde (Küfcki- Trtre) husu

lüne imk!n bırakmaz, mevcut olanları 

!da eritir. 

-1:c Di§leri mine tabakasını çizip 

hırpalamadan temizler ve parlatır. 

*Ağızda mikropları % 100 kati

yetle öldürür. 

{' Dİ§ etlerini besler, d iş eti hasta· 

lıklarma mani olur. Ağız kokusunu 

keaer. 

1 
Sabah, öğle ve akşam her i: 

Sı·z de yemekten sonra g:lnde ff 
il 3 defa c n-..... m.-==::.-::fi 

YOLi 
Kullanınız. 

lstanbul Telefon DlrektUrJUğünden: 
16-8.937 tarihinde ihalesi yapılamıy an Morris markalı 4 kişilik idare binek 

otomobili 200 lira muhammen bedelle par.ırlığa çıkarılmıştır. · 
Pazarlık 19-10-937 Salı günü 15 te müdürlük binasında toplanacak a

lım satım komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 15 liradır. 
Otomobil her gUn garajımızda görü lebilir. İsteklilerin mezkilr gün ve saat-

te ilk teminatlarile müracaatlan. (6658) 

HABER - J\qam poetuı 
·===========:==~~==~==~=== 

5 1LKTEŞRİN - 1931 . 

['-;::; Kimyager 

1 1 ~!~~~~~~ .. 
BilOmum tahlilit. EminönU Emltk 
ve Eytam Bankası kaqııında lı.ıet 
Bey hanı. 

Birinci sınıf Operatör 
Or.CAFERTAYYAR 

Umumi cerrahJ v" Biııir, d1mai 
cP.JTalıial mUtehaasw 

Parla Tıp Fakültesi S. Aaistana 
Erkek kadm ameliyaUan, dimağ 
estetik - "YUz, meme, karın bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

mlltehaumı ~ 

Muayene: sabahlan MICCIBIO 
8 den 10 a kadar 

öğleden aonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Ban ı 

- No. ı Telefon: 44086 -

~ 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Oroloğ • Operat.6r 1 

Bevllye mUtehaaaıaı 1 
Karaköy - Ek.eelııiyor :apzuı.J g yw.nmdL Her glln öğleden sonra 

il 2 den 8 e kadar: 'l'el: 41235 

™"=-==-=·====·== 
Göz hekimi 

Dr.Muıat RamiAgdı 1 
Muayenehanesini Takshn .. Talimane 
Tarlaba.şı Cad, URFA Apt. nma 

na.kletıniftir. Tel: •ı553 

Pazardan maada hergün: Oğleden 
sonra saat ikiden altıya kadar 

Nef'ı• ve leziz makama yemek İsten•iz? 

Her Yerde 
ltalyan uıulü aafi irmikten yapılm 

YILDIZ 
MARKA GLUTEN MAKARNASINI ISTEYJNIZ. ------- Baıbca Wdniliye mal- 1r nnda Mtıbr. 

Fabrilcuı: Galatacla Necatibey aıidMei No. 187 
- MAKARNACILIK TURK L TD. ŞiRKETi Telefon: 43481. 

-SO~AHAA GELDi 

PARDÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL 
YERLi MALLAR PAZARLA.BiNA 

GELEN HEREKE ve FESHANENIN 
ZENGiN ÇEŞiTLERiNi GÖRÜNÜZ 

1 


