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Silahlar dônya sulbünü kurtaramaz 
Amerika Cumhurreisi ISTANBUL KURTULUŞ 
RU~VEL T GÜNÜNÜ KUTLULUYOR 

Alrnanya, ltaıya ve Japonyaya 
dehşetli bir tehdit savurdu 

l' ooo l"fjf On * · m lifr nufuk ı{flJyllyen .A.merJka Oumhurrefsı Ruz-
----- veı, mıtıtklarından birini söylerken (Yazısı 6 mcıcUı) 
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Çini tamamile boğmaya 
azmetmiŞ görünüyor 

Cernıu~ta üç mühDm atdlaya 
Jı D.tııll"aıç lha&"elke'li:I ya~tu 

~,., u vaziyeti gören 
Ja dünya· 

t?onyaya karşı Çine yardım 
etm ye çahşıyo~ 

- ı~ 
Btr h<z-. ... 

'uve hci'Htte gelen Şanghayda 
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JIO!ll•r tara!r.ıd~; - tu adaır.rmı Ja. 

·~l :mesele.!!, Çin :maııa... 

bfr caddenin 1JC 'bina1ann göriinü§U 

di d devıun eylemektedir. FUhald. 
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bir ebeJllDl!Yeti olan Çin meteoro. 
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ov ye Ut • 
edilemediğine ın eessır 
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olmadığı •- müeleyi heyeti 
tehir etmll ve mecllS · 

"'!den tetkik etriıefe memur 
umumlycslle yeu 

etml§Ur. altın !ranga baliğ olan 
Anmble 32,68200o 
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! Kurtuluş 

günlYımlYız 
İstanbul bugün kurtul~unun on 

dördüncü yılını kutluladı. Beş as
rın içinde yalnız iki yıl, '.!ürk renk· 
!erinin gölgelendiğini, sHinir gibi, 
kararır gibi olduğunu görmek bet· 
bahtıığma uğrayan Türkün bu bil· 
yük dünya şehri bugünkll çılgın 1 
sevinci kime borçlu olduğunu lfüi- ! 
yM: i 

Atatürk ulusunun merd ve me- : 

1 
dem meziyetlerine en do&rru teşhi-$ 
ai koymuş ve memleketinin istikba- ., 

: lini en iyi sezip, sezişlerini tam za· 
! ma.nında tatbik etmi§ olan Büyilk 

1 
önder Atatürk tstanbulun bugUn

(Deoomı f incide) ....... .. -·· .................................... . 

ltalya 
Par is 

anlaşmasını 
tasdik etti 

Gönüllüler gern 
çeklDmezse 
de)lletDerın 

açoktan açağa 
Ospaınıya 

hlUılkOmetnne 

yardıma · 
Ds'ltennycır 

.Esrarengiz 
tahtelbah,ir 
Aranmaktan 
vaigeçlldi 

Franko kuvvetleri büyük 
· zayiat verdiler . 

Roma, 5 (A.A.) - Salahiyettar me
hafilde beyan olunduğuna göre Nyon 
anlaımasma İtalyanın İ;jtiraki hakkın· 
daki Paria protokolu bu hafta i~nde 
tasdik edileceği gibi İtalyanın Fransız 
- İngiliz notasına cevabı .da gene bu 
hafta i~nde verilecektir. 
Roma anlaşmayı tasdik etti 
Roma 6 (huııust) - ltaıyanm Akdeniz 

kontrolüne ittlraklni temin eden Parl.ıı anlaı 
masını bUkQmet taadtk etm§!Ur. 

Anlaşma milletler Cemiyetinde 
Cenevre, 5 - Milletler Cemiyeti 

Asampleıi azası Nyon anlaımasını taı
vib eden bir takrir hazılamıılardır. İı· 
panyol murahasları anlaşmarun İspan· 
yol gemilerini müdafaa etmediğini ileri 
sürmüşlersı: de, neticede Akdenizde 
emniyeti tesis ettiğind:n dolayı Nyon 
anlaşmasına muzahereti kabul etmiıler 
dir. 

Asamble bugünlerde Nyon anlaşma
sını resmen tasvib edecektir. 

ltalya menfi cevap vermiş 
Partıı, 6 (A,A.,) - Flgaro.ııun Roma mu. 

hablrl gazcte31ne §Öyle yazmaktadır: 
"ltaıyanm Fransız _ l.ngiliz: notasmı& bU. 

kU\'\0e menfi bir cevap verdiği dUn alqam 
anla§ılmııtır. 

vaıansın son daklkadn lqe!lnt temin 1btl. 
~'&cmdan huSUle gelecek neticeden evvel 
Frankonun muzaffer olacağı zanncdllmek. 
te oldufınldan Pirene hududunun tekrar acıt. 
muı gayr{varlt veya hUkUmsUı: addedilmek. 
tcdlr. · · · • 

ltaıyanın fol sonuna kadar takip cdccetf. 
nin ·son ·zamanlarda ;oUphe götUnneyccek 

• (Devamı G sncıda). 

/~taııln,lım i§gal 1-:mıvetl~r.i tarafındqn tahliyesi gföıii..nde itilaf d.ovictleri ku· 
nı{l1ul(ınları Dolmabahçe camii önünde (Yazısı 2 tnci s~yfada) . . . . 

bayramını açan :top atılır1ccn tıe '1."'lwvetlerimizdcn 
kıta. köprüden geçerken 

Eğlencesi yarı bırakıhnca 

Amca zadesi Mehme
di bıçakla yaraladı 

Mehmet geDmesey~n o d~B<k~ur11um 
na lkapart~o~o ka<dlolfilDa saı~alflıa 
kadar zevk ve sa1Fa slYı1recektl 

Dün gece Galata.da Karabaş mahal
lcsinöc iki ağır yaralam.ı vakası olmuş· 
tur. Karabaı mahallesinde oturan Suat 
oğlu Mehmet dün gece on buçuğa doğ· 
ru Kasap sokağından geçerken amca
zadesi bakkal Talibin dükkanına bir ka-

dın kapıyarak zevk ve safa yaptığını 

öğrenmiş. bunun üzerine dükkan kapısı
nı yumruklıyarak açtırmıştır. Talip, bu 
sırada ileri geri söylenince Mehmet 
kızmış, o da mukabele dince aralarında 
kavga sıkmıttır. Talip, eğlencesinin 

yanda kalmasına sebep olan Mehmcdi 
dükkandan dıtan itmi§. çıkaramayınca l 
brçağmr ısckerck Mehmedin göğsüne, ba 

caklarına birkaç defa sokup çıkarmıştır. 
Yaralının feryadına polisler yetiş

miş, sıhhi imdat otomobiliyle hastaha· 
neye kaldırmışlardır. Talip de kaçarken 
yakalanmıştır . 

İkinci vaka da Karabaş mahallesin· 
de bir sokak aşın bir evde olmuştur. 
Terlikçi Kadri ile kardeşi 30 yaşında 

Bolpaça namiylc maruf arabacı İsmail 
kavga etmişlerdir. 

Konu komşu yetişinceye kadar İs· 
mail bıçakla ağabeysini karnından teh· 
likeli surette yaralamıştır. Yaralı Kadri 
hastahaneye kaldırılnuştrra. 

(Devamı ~ incıac1 
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Hedefine isabet 
eden torpil ••• . 

Yazan: Şek ip Gündüz 
ltaıya.nm korsanlık karşısinda faal 

bir rol almasından büyük kerametler 
doğacağını sananlar galiba yine acı 

acı aldandılar. 

Pariste Fransa Bahriye Nazırı ta
rafından açıl~ ve yalnız ''teknik,. iş

lerle uğraştığı için kısa bir zamanda 
işini bitiren Üçler konuşmas~. Akde
nizin kontrolünde !talyaya, dilediği 
gibi, bir aslan payı ayırdığı halde 
''EMNlYEr,, bermutat torpıllenmek-
tedir. . 

Meçhul (!) bir denizaltı tarafından 
garbi Akdenizde İngiliz muhribi Ba
silisk'e fırlatılan torpilin hedefe isa
bet etmediğini söyliyorlar. Buna. inan 
mamalıdır. Bu torpil eğer garbi Ak
deni.Zdeki hedefini ıska geçtiyse bil
melidir ki Paris konuşmasında bulu
nan iki büyük garp devletinin iktidar 
makalmları bu torpilin ikinci ve üçün 
cü hedefleriydi ve torpil bu hedefle
rinde tam bir isabetle infilak etmi§ 
bulunmakta.dır. 

Şarki Alideniz ve Egede dolaşan ve 
torpil atan' denizaltılarla garbi Akde
nizde dola.şan ve torpil atan denizaltı
lar arasında 'Akdenizin emniyeti ve 
lfontrolün tamamlığı bakımından, en 
ufak bir farli yoktur! 

Korsanlı:ıt devam etmektedir. 
Bunun en büyük sebebi hiç şliphesiz 

"'felinilt,, anlaşmalarla bu işin kökün; 

aen ta.ra.İı.acağı sanılml§I olmasında
aır. 

Korsanlılt bir prensip meselesiydi. 
:Yani cılian emniyetini "inf'ılik,, ettir
meli gibi bir hedefe ulaşmayı: dilşilnen 

Jiafalarm istedikleri neticeye en kısa 
yoldan varmak için buldukları vasıta 
idi. Bu kafalardaki cihan eminiyetini 
''infilak,, ettirme~ ilİetini ted~vi et-

~ , E-geN w 

manevraları · 
Beş gün sfirecek 
Vekiller cumaııtesi gUnil 

.ı 
Jzmirde bulunacaklar 

Ege havzasında. yapılacak büyük askeri 
manevralar önümUzdekt pazar gUnU ba§ala.. 

yacak beş gün devam edecektir. Ayın 15 in.. 
de Çeyrekovada büyilk geçit remıt yapıla_ 
ıcaktrr. Geçit resınl için ordu Aydı:n ve İzmir 

vilAyetleri halkmı davet etmektedir. Bu geçit 
resmini ordunun vereceği 300 ~ilik bir ziya.. 
fet takip edecektir. Bilmukabele !zmirde 
ordu erkanı §erefine bir ziyafet verilecektir. 

Manevraya bUyUk Önder Atatürk başta ol 
mak üzere Başbakan :tsriı.et İnönU, bB§Vt!kA.. 

let vekili CelM Bayar, vekiller ve büyilk mJl. 
tet meclisinden 12 ld§illk bir heyet gelecek.. 

tir, büyük erkA.nıharblye reisiml2ı Mareşal 

tı'evzl Çakmak manevralara yüksek nezaret. 
te bulunacaktır. 

Vcldller cuma günU §ehrimizde 
yorıar. 

beklen!-

Bir balıkçı tecavUze 
uğradı 

DUn akşam saat 10 s:cralarmda Abav isim 

li bir balıkçı sandalmm takmıle.rmı kurmafa 
giderken meçhQl bir şahsm t ecavüzüne uf. 

ramı§t:Ir. ŞUpheler Hemeleon isimll bir RU
mun üzerinde - toplandığından neıaret altına 

almmı§tır. 

meden teknik 0.nlaşmalara · girişmek 

kadar büyük hata olabilir miydi? 
İşte Paris konuşmalarının zayıf ve 

aksak tarafı .. 
a 

Akdeniz emniyeti meselesinde İtal-
yanın tam bir iştiraki t emin edildiği 
zannını uyandırmak istiyen bazı Fa
ş 'st temayüllü kalemler, tspanndaki 
gönüllülerin memleketlerine dönmele
ri ihtimali etra.fmda fikirler beyan et
mekle meşguldürler. Yine onlar gibi 
ve onlar kadar dünyayı gafil sanan 
kızıl temayüllü kalemler de !spanya 
hadiselerinin mütaleasım tek taraflı 
bir görüşe hasretmek propagandasına 
germi vermiş bulunmaktadırlar. Fa
kat salim düşünceli dünya faşist dip
lomasinin dalaverelerine düşmiyeeek 

ve kızıl teınayüllü diplomasinin propa 
gandalarına kulak asmayacak bir tec
rübe kertesine varmıştır. Dünyanın 

bütün ümidi demokratik memleketle
rin akıl, mantık şuur ve enerji mer· 
balesine ulaşabilmesi etrafında toplan 
maktadır. 

İngiltere .ile Fransanın bu merhale
ye ulaşabilip ulaşamadıklarını biz, 
Milletler Cemiyeti a.':lamblesindeki 
son garabete bir daha meydan verip 
vermemelerile ölçeceğiz. 
Düşünün bir kere.. Koskoca asanıl:i

le Arnavutluk ve Portekiz muhalif rey 
verdi diye en mühim bir tehdidinden 
vazgeçiyor .. 

Bu Arnavutluk faşist İtalyanın im
tiyazı: kıt bir vilayeti ve bu Portekiz 
o debdebeli diktatörile birlikte aynı 

İtalyanın bir başka esiridir. 
Demokrat dünya için, bu iki kukla· 

yı: Milletler Cemiyeti azalan listesin
den tayetmekten daha kolay ne ola
bilirdi. 

Şekip GONDOZ 

·Atatürlf 
Irak Hariciye Nazı-
rını dUn kabul 'etti 
Rüştü Aras 
Mnsa'ffnrnmnz 
şeırefnoııe ~n ır 
~nyafeit: V(9ırcdJ n 
An.kara 6 (Telefonla) - Dün şehri

mize gelen kardeş !rakın Hariciye 
Nazırı Tevfik Elsüveydi Ankara pa
lasta bir müddet istirahatten sonra 
saat yarımda Başvekalet Vekili Celal 
Bayan ziyaret etmiştir • 

Öğle yemeğini hususi surette yiyen 
misafirimiz şehirde bazı ziyaret ve 
gezintiler yapmış ve tam saat 17 de 
Büyük Önder Atatürk tarafından ke.
bul olunmuştur. Bu esnada Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Aras dahi bulun
muştur. 

Saat 18 de misafirin ziyareti Baır 
vekalet Vekili tarafından iade olun-
muş ve akşam Hariciye köşkünde Tev 
fik Rütşü Aras tarafından bir ziyaiet 
verilmiştir, 

Ziyafette Başvekalet Vekili, Riya
seticumhur başyaveri, hususi kalem 
müdürü, Numan Menemencioğlu bu
lunmuştur. 

~~~~=:.:' .... ~· ..._ . . . .. .·.·. ~~ 
ÇekoslOOOk~nın' alç CumJı,urreisi ılfazarikin ölümiı Çek milıeti için 

bi1: mtıli ~tem olmu,7tu.r. Re~me dikkat ecliniz, cenaze merasimi~ 
nasıl a.g'1ıyor. · 

1ı-akiki 

' halk 

dtmJa~ daic .. ....................... -
Hikaye anlatmak 

lstanbul kurtuluş 
günü-nü kutluluyor 

Bir dostum. va.rdrr, iyi adamdır, de
ğerli adamdır, daha. birkaç meziyetini 
de sayarım. Fakat bütün bu meziyet 
lerini unutturmamak.la. beraber yine 
kendini hayli kuvvetle hissettiren bil' 
kusuru vardır: Hikaye a.nlatmağr çoJC 
sever ve a.nla.tmağı da bilmez. Güzel· 
leştinuek, tatlılandmnak merakr ile 
midir, nedir? Hikayeyi uzatır, uza.tl'.l'ı 

anlaşılmaz bir hale getiril'. Bir müd· 
det dikkatle dinler, ipin ucunu bil' 
ga.flelte kaçırdığınızı zannedip özil1' 
diliyerek biraz izahat istersiniz. Ger· 
çi sözüne hasis değildir. o izahatı dıi 
esirgemez ama. siz büsbütün 'bir şeY 
anlamaz olursunuz. Artık boynunuzıl 

büküp anlıyormuşsunuz, f evıiaı!de 
hoşla.ruyormuşsunuz gibi bir tebes· 
süınle hikayenin bir türlü gelmek bil· 
miyen sonunu beklemekten başka çs.• 
reniz yoktur. 

Bugün İstanbul~ milli ordunun gir
diği günün. 1stanlNlun ikinci defa fet
bı'nin yıldönümiiıdiir. 1918 senesi ikin
citeşrinin 13 ü~cü günü, Osmanlı hü • 
kCimeti tarafmldan İtilaf Devletleri or
dularına kapılan açılan İstanbul, 1923 
sencsi6 ilk:teşrininde·, yani 14 sene evvel 
bugün kurtanlmrştr. 

İstanbul halkı bugün, bu büyük gü
nün yıldönümünü .. her !Sene olduğu gi
bi coşkun tezahUratla tes'it etmekte

dir. 
Şehir daha dün geceden itfüaren bay

raklarla slislen:ınişti. Bu sabah, günün 
pek erken saatlerinden itibaren bütUn 
caddelet!den hallan bir oluk halinde a. 
layın başlıyac:ağr Sultanahmet meyda
nına ve sonra takip, edeceği yolllara 
!doğru aktığı görülüyordu. 

Saat 9 u geçtiği zaman bütün askeri 
krt'alar, b'.rlikler ve mektepler Sultan
ahmet meydanında yer almrş bulunu • 
yorlardr. Sultanahmet meydanı ve A
lemdar caddesini takiben tramvay cad
desi kalabalrktan geçilemiyeeek halde 
bulunuyordu. ı ~ t " ' 

Saat tam 10 ida birinci topçu alayının 
bir bataryasx tarafından Sultanalımet 

meydaıun<fa 2J,pa~- top atılmağa ba~-
• ' ~ t. ... 

landı. _. ' ,.,. . 
.. 1 . , . • 11Jt . .. - .. • 1 

\Bununla .mcrasiın.C başlanmış oluyor-
klu. Bütün kıt'alar, birlikler ve mektepler 

ihtiram vaziy~ aldılar. 14 sene evvel 
kahraman Türk ordusu şu dakikada Sa
rayburnundan şehre çılamştı. Şimdi bu 
yü<:e kuvvetin şehitleri anıhyorkiu. Bu 
sırada limanda bulunan vapurlar dü .. 
düklerini çalıyorlar, nakil vasıtalan yer 
lerlnde dunıyorlardr. 

Saat 10,30 da alay harekete geçti. En 
önden v:e alayın 100 metre ileıisinde 

motosikletli polis miifrezest giderek ala
ya yol açryorldu. ·Bundan sonra başta 
otuz üçüncü tümen muzikast olduğu 

halde Yedek Subay okulunun !bir tabu. 
ru geliyordu. Yedek subaylarnmz ha -
kıR:aten göğüs kabartacak bir intizam
la geçiyorlardr. 

Bunu takiben Askeri Trbbiye Mek
tebr. talebelerinden mürekkep bir kıt'a 
geliyordu. 

Bundan sonra bir papatya kadar 'be
yaz kıyafetleri ve kusursuz infuaınlari
le deniz müzikasr, Deniz Harp Okulu, 
Deniz Lisesi atlebclcri geçiyorldu. Genç 
denizciler.:mi!z geçtikleri yollilrda bü
yük bir alkış tufaniyle lkaf!tlaşıyorlar -
du. 

Önlerinde bandoları o.lduğu halde de. 
nizcileri takip eden, :Kuleli ve Maltepe 
Askeri liseleri geliyordu. 

33 üncü tümen muzikasının arkasın
dan gelen 33 üncü tümenin kahraman 
piyade taburu, h~nicilik mek~bi süvari 
bölüğü ve birinci fopçu alaymxn Orhaniye 

deki taburundan bir sahra bataryası kal 
dmrnlarr sarsarak geçti. Kahraman pi
yade, süvari v,e topçulanmız yer yer 
yükselen alkışlar ve (yaşa 1) sesleriyle 
karşılanryorlardx , 

Bundan sonra, sırasiyle polis müfre ~ 
· zesi, ba~Iarında müzikalarr olduğu hallde 
itfa.' ye müfrezesi, şehir bandosunu taki
ben de • alfabe srras:yıe - üniversite ve 
yüksek mektep talebesi, izciler, lise ta -
lebeleri ve cemiyetler gl",&tiler. 

Alay köprüyü geçtikten sonra banka_ 
lar cadd~sini takiben Tepebaşrndan İs
tiklal cadd~rne çıkmıştır. istiklal cad • 
idesi kalabalıktan görülecek 'bir manzara 
almıştşr.. Kahraman ordunun üzerine 
her taraftan konfetiler, serpantinler, att 
1 ~ ıordu. 

Taksim meydanmda büyiik bir tribün 

ve bir de kürsü hazırlanmıştı. Tribün
de İstanb~ld:a bulunan saylavlar, vali 
ve belediye reisi Muhidd.•n Ustünldağ, 
İstanbul komutanı ve sair zevat bulu. 
nuyordu. 

Krt'at ve mektepler Taksim meyda
nına varınca kendilerine yer gösteril .. 
miş ve bundan sonra bayrak çekme me 
rasimi yaprlıruştır. Bayrak çekme me
rasimini müteakip ~h:.deye belediye ta.. 
rafından bir çelenk konulmuş, gençllk 
ve şehir namına birer nutuk söylenmiş
tir. 

Bunl;lan sonra yürüyüş kolunda geçit 
resmi ba§lam1ştır. 

Gece 
Bu gece Taksim meydanında şehir 

bandosu tarafından milli parçalar ça • 
lmacaktır. 

Saat 20,30 da Perapalasta kahraman 
ordumuz şerefine Perapal;ısta vaJ,•. ve 
belediye reisi Muhiddin Ustlindağ tara. 
fml:lan bir zıiyafet verilecektir. 

Gece bütün Halkevlerin<le topia~r 
yapılacak, bugünün büyüklüğü h.akkın· 

da konferanslar ve millt konserler veri
lecektir . 

ro ~.Kil itu 1 i.f Ş · ~ .: 
günü'm:ü:z ·· · 

Geçenlerde yine böyle bir hikaye aJl 
latmağa. başlamıştı. Sohbetine beniııl 
gibi alışık olmaye.nlarda.n biri mev· 
zuu biraz olsun seçebilmek için hayli 
eziyet çekti. Ben dostumu 1sllh ede· 
m.iyeceğimi bilirim; buna rağmen 

içimde yine bir ümit mi uyandı? Yok· 
sa onun sözlerini anlamağa. çalışa· 
nnı. haline mi acıdın? Her M hal ise 
sör.e karıştım: 

- Azizim, dedim, sen biraz Volta• 
ire okusa.na L Ondan icazı öğrenirsin. 
Fazla sözün hikayeyi güzelleştirmedi· 
ğini, tadın uzunluktan değil, bilaki~ 

kısalıktan geldiğini anlarsın .. 
Hikaye anlatmak gerçekten hoş bit 

Şeydir, hatta dinlemekten bile r.evkli· 
dir. Ne yapalım ki her sanat gibi, söze 
hikaye katıştırmak san.ati de ancak 
bazı: kimselere vergidir. Öyle insanlar 
vardır ki size çok ·iyi bildiğiniz, belki 
sizden duyup öğrendikleri bir hikaye· 

yi, ilk defa olarak işitiyormuşsunuı 

gibi. büyük bir r.evkle dinletirler? En 
meşhur Nasreddin Hoca. fıkrasına, gö-
zünüzün önünde kendileri icad ediyor· 
muş gibi bir hal verirler. Onlarm an· 
!atmasında. gerçekten bir "ibda,, var· 
dır: ÇUnkü vaktinit yerini bilirler. 
Belki . .onu çoktanberi hazırlamışlard.JJ' 
ve sözü mahsus, onun a.nlatılmasm3 

elverişli bir zemine dökmüşlerdir. Za.· 
(Baş tarafı 1 incide) rar yok, bunu size hissettirmezler ve 

kü çehresini aramızda bulunarak hikayeyi _ onun bir hikaye olduğunu 
görmüş olsaydı tarihte hiçbir kahra- . unutturarak, bahsini ettikleri mesele
mana hiçbir milletin böyle yüksek bir nin bir cüzü imiş gibi gösterer ek - an· 
sev? ve bağ ile teveccüh etmemiş ol· latırlar. Uzatnalar mı? Kısa mı keser
dugunu bir daha anlardı. ler? Bilinmez, herhalde onların anlat· 

Geçen alaya ve alayı seyredenlerin ma.smda. bir tek fazla, bir tek eksik 
kalabalığına baktık. söz bulamazsınız. 

Nalçalı tabanlarının kaldırımlara Onlar üslup sahibi sanatkarlardır. 
her basışmd8.l'I. kIVIlcımlar fışkıranlar Hiçbiri taklit edilemez.. Arkadaşıma. 
hep gençti. Süngülerinde yaka.muzla- Voltaire'i okumasını tavsiye ettim• 
nan güneş kadar yakıcı bir bakışla Fakat Voltaire'i okumakla da o hÜ' 
genç askerleri seyreden kalabalık, neri elde edemez. Belki 0 ~in ne kadar 
gençlerin kalabalığıydı. Balkonlardan zor olduğunu, kendi elinden gelemi
ta.rasalardan pencerelerden genç kızı yeceğini anlar da hikaye anlatmakta.Jl 
başları sarkıyordu. Kurtuluşunun on vazgeçer .. Bu da, kendisini seven dost 
dördüncü yılını İstanbul dinç ve ener- lan için bü,yük bir kar olur. 
jik bir gençliğin ümitlerle dolu tatlı Nurullllh AT AÇ 
neşesi içinde bulunuyordu. ---------------

Bu, bundan sonra da hep böyle ola- Mlllt Avusturya . 
caktır. Her beş yılda. bir bu yeni neBle Ba o k l\sı re f s 1 
yeni bir gençlik katılacak, . anaların Yarın ,ehrlmlze gelecek 
karmle.rmdan beşiklere, beşiklerden ve Ankaraya da gidecek 
mekteplere ve mekteplerden umumt !stanbul 6 (A.A.) _Milli AvustıW 
hayatın ahengine yığın yığın yeni in- ya bankası reisi ve eski federal mali· 
san yeni Türk ka.n§!acak ve İstanbul 
kurtuluşunu daima artan bir refah, ye n:ı.mı doktor Victor Kienböck, 
daima. artan bir neşe, gurur içinde ve perşembe günü İsta.nbula. gelecek ve 
daima kalabalıklaşan bir TUrk ulusu- 12 ilkteşrin 937 de İstanbul üniverııi· 
olarak bayramlayacak. Bu · inık~m tesinde "beynelmilel tediyat siyaseti,, 
Türke veren şefe bir daha. biat ediyo- hakkında bir konferans verecektir. 

Dr. Kienböck, hafta. içinde Ankara· 
nı.z. 

HABER 

·Amca zadesi 
Mehmedi 

bıçakla yaraladı 
.i (Bt14. tarafı t inciMı 

Yedikulede Kucak sokağııula otu
ran boyacı Rüstem dUn gece s~t onda 
evine girerken alt katta oturan maran
goz Mustafanın kama ile üzerine saldır 
drğınr görmüş, sarho§ olan marangozun 
elinden kamayı almak istemiştir. Bu sı
rada dört parmağı kesilen Rilstem ken
disini sokağa atarak karakola ko§muş 

şikayette bulunmuştur. Marangoz Mus 
tafa yakalanmış, Rüstem tedav! altına 

alınmıştır. 

ya da giderek Türkiye cumhuriyet 
merkez bankast mildilrilnü ziyaret ede 
cek:tir. 

Baba oıl'ol hastaneye 
kaldırıldıl11r 

Birinin başında iskemle parça"' 
landı birinin kamına bıçak 

saplandı 
Balatta oturan Ya.set ıte da.madr M!iıon a

ra.smda kavga ~kmı~, babasının kendiSill' 
pe.rıı. vermemesinden muğber olan Ya.sef!D 
oğlu Salamon da eniştesi ne bir olup babS.
sma hUcum etmiştir. 

Kavga. esnasında Salaınon eline geçirditl 
bir lakemle)'l babaımım ka.faama wı:ml!ltııf• 
Yasefin küçük oğlu Awam da babasmı IJ1U
ds!e.a. etmek Uzere eline' geçirdiği bıç'&kı& 1ıJ• 
§arken dtl§mil§ ve ellndekt •bıçak ~ 
ııaplamnıit.ır~ Baba' oğu! 1hutİÜ1eye . kil~' 
ı----· ~ ~<11r. - -~•~"" 
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· '=t;zr~~~~t~L~K~T~E~Ş~R~t·~.~~-~1~93~7====~ 
~H.iHt-CJÖl!ÜşÜHt: 
~aıknne -aşk; 
Bır zamanlar N . 

da şiirler azım Hıkmet şu tarz 
yazmıştı: 

Makineleşın k · . B . e ııtıyorum; 
eYnunden r 

eeı· . e ımdcn ,iıkcletimden 
ıyor bu! 

Her dina--
·•ıvYu 

Albına B.ltnak •• 
Tükürüld .. d"J• ıçın çılchnyonım; 
Damarı u ı un balar telleri yalıyor 

arııncJa k al Otodrez• ov ıyor, 

M ınleı- lokonıotifl . ' 
tıtlllk b crı. 

Ye ben una çare bulacaiım, 
karnnna ~ Lahtiyar olacağım 
Kunurun; ~bin oturtup 

çift uıkuru takhğım 

l"nmı, bınn &'Ün f 
ı'ilca, lika, , trunıt 
Makin Wc! 

eieıtnek iatiyorumr 
* * .. 

Bu ıiir. bazıı 
~ •ytltnııtı• lI arınca gülünç, mana-
di bile tnanaaı p:a !Öyle izah edilıey· 

- N aznn bu .. ~Cl.§Ilaıtıazdı: 
tır. Bunda 

0 
§ıırı Ruııyada yazmıı-

hi llletnlek t• 
yesl \Tardı: İhtilat e ın bir haleti nı-

!abrikaıar esnasında bütün 
t Yıkılnu 

vcl de ISanayii § ve esasen daha ev-
ceaind · garp rneını k e inki§af et . e etleri dere-
bir ''ıttakin nıenuı olan Rusyada 
lcine c a§kı" 

• •!la, nıesela h zu~ur cttniıti. M~ .. 
&inde bir cemi Urrtyet aıkı derece-
lardan .ı- Yettc h. 1 YJr, t;'rans . ısso unur sevda-
yalandan g" ız ınkılabı tesirlerini 
Ge nası:t b. ohren genç 'Dtirklerin kalbin 

• ır Urriyet 
Pir de, Rusy d • aıı.kı uyanmışsa, bu 
DlU§ • :~ a akı nıa.k· • .1.1a.dc §eki" . • ıne aşkını duy 
beğeıuneyin hıı;ı ıster beğenin, ister 
ıtll • ıs · B?alarta söyle-: sıyatını işte yukarki 

••1.1§. 

ııc * 
~Ca§kıl • 

unun hü .. 
Qo'"kçcnde ~u~ rnikyasdasını Sabiha 
~a hgoruyoruz. Küçük mik-

~arda · u 1 u 1 i otomobil kul-
A:ı.....__ . • rastlarız 1 Ç k 
~. nıilıanikt o şayanı 
~akmak için u" oyuncağı söküp içine 
dır. Ve nihay traşan çocuklar da var
baıı işçilerde e~:esle~t bir i.§k olarak 

Fakat itiraf endıslerde gö.rülür. 
fllndiki vaz· ctnıeli ki, makine aıkı. 
-n ıyette memı k • ~. geniş bir ' . e etimızde şa.-

1.takin r aevgı halinde değildir 
~-- e ona k . 
uxı:. Bin bir k arşr çoğuınuz lakay- , 
~ bit- araba ere taksiye binmişizdir 
du.rdtıruıaca" nın nasıl kaldınlacağma en gına bile .k. . . 

a?l.Stndak· f • 1 ıncı vıteslc ügün 
Ctn:ıiyenıeri:: arkın ne olduğuna dikkat 
ll~.. "Uz ekseriyett" • 

-.r ~; rnekt . ır. Lıse mezu 
tlazari fark] epte dınarno ile turbinin 
!~di belki ':1nı okumuştuk, halbuki 
.l'il'oruz. Mak~ onları b!r-ibirinc karıştı· 
Olduğu hald ıne, bu asrın püf noktası 
n:ı·· e rn .. 
t ~c'i'Verleri:ıu .unevverlcriınizin, yan 
e'Uliltçı oiın· zın doğrudan doğruya 

h l~e hu ::ka;~ı~a. vız gelir. 
tlrtiyct a ... ıu .. ıstıbdad zamanında 

genç ~ gıbı . .kl • C1a nesle apl - rnıstı eştırerek 
p~ iYi uauıu aınak gerektir Bunun 
ı:· ·· sı n:ıe..,zuu' maarif cihazımızda ya 
ıunrıh buluna ~ahsolup da hata müna 

Meslek n ınıuıaptır. 
re !l'ı.,.,_. tnekteple • b" 
kr 

~neyi 0~ rı ır çok gençle-
da b gretece" · d • • u suretı gın en makine aş-

~ı ,~a§İfliğe ~ d~ğacaktır. Türk gen· 
r~ \>atan • Ucıdliğ· .. k 1 k a!tk rnx b• k .... yu se tece • 

~ 0 •~k <>lac:"'kır at daha yt:.iceltecek 
... tır. · 

.... 
(VA- Nil) 

U! Öliinı 
~~ Defterd 

Hayri kızı ve cnı arı nıerhum Mehmet 
fctti§lerinden Al ekli kültür umum mü
solosla.nnuzdan aeddin eşi ve başkon. 
~~ Hayri ve F liasan. Kemaldddin, 
§ıresı ~..::k k ahreddın Hayri hem -

.T" se s . . 
n,rk ~ok nı . ecıyesıyle temayüz et • 
H etın h" T.. k ,_ ayriye ·· .r ur ~adrru olan 
·ğu hayat: senedenberi müptela oldu. 
tulanıı.ya • tanhıra§ hastalrktan kur-

rak rah . h 
muştur. ınetı ra mana kavuş • 

Cenazesi . 
on bird yarınkı perşembe günü saat 
desinde c,}le~oğlunda Hanımalbaşr cad 

79 n enıyoı Koıidela sokağındaki 
n:ıan ~raiı evinden kaldmlarak na. 
lCılm l§anta§ında Teşviki.ye camünde 
Ciaki dtktan tıonra Frriköy kabristanın -
11. .. __ . aile metfcnine tevdi edilecekti 
...... ~hunıey ~ı.- r. 
C!e ail e rlU.Ullet diler ve kederdi -
l'r%. ed feradına taziyetlerimhi suna. 

-•r-----•ı 

CUMHURIYET'de: 

TUrk • Yunan dostlufiunun 
yeni bir tezahUrU 

Yunwı Nadi, Genellmnna.y Ba§~ 
1\11\re,aı Fevzl Çakmağın Yugoslavya. dönlt.. 
şUnde ulradığı Yunanlııtıında gördlltll bU. 
) 'ilk dostlok teuı.hürUnden bahsederek eöyl& 
dJyor: 

Pangaıt-ı ~rşısıM.aki Tayyareci Fehm,i sokağında dizilmiş bir yığın seyyar Mtıcı 1Jardı... .---

Jsf anbu[ konuşuyor ! 

"- MilleUerarasr mUna.sebeUerinin asker 
dilinde aldifr aafl&JJ! J!adeyi görmek f.aUyen. 
lere bundan dört be§ gUn evvel Atlnanm 
BUyük Brltanya oteli salonlarında söylenilen 
nutukl.an bir dalıa dikkatle gözden geçir. 

melerinl tavsiye edebillrl%. Bu nutuklarda 
sara.hat ve ııamlmJyetJ.e okunur ki TUrk ve 
Yunan ordularmm mU§terek hedefleri sulh. 
tur, bu ırulh bu ordul&rm llllngfilerlle müey-Pangaltı çarşısında ... 

Esoal veresiye satıştan ve pazar yerinin haftada 
iki kere kurulmasından şlkAyetçl ... 

yet ve mttenımendJr. CemJyeU .Ak\·ama iş. 
Ural< eden mJlleUerin hepııl bu haklkaU bu 
kadar VU%Uh ve kararla g!Srebll8eler dünya 

Hamamdan, Kurtuluja giden genif 
cadde Uzeririe yerleşmiş olan Pan· 
gala Çl31llS!, tstanb~~n. en temiz, en 
i§lek çarşılarından bırıdır. 

Foto Ali ve ben, Dolapdere civan • 
nı dolaştıktan sonra Pangaltıya çık.. 

· tık ve Pangaltt çarıısıru gezmeğe bat-

ladık. 
tık uğradığım dükkan, cadde Uze • 

rindeki bir kahve oldu. 
Burada, kıyafetlerinden, önliiklcrin· 

den; bakkal, kasap, berber 01.duklan- ' 
m tahmin ettiğı!nl bfr çok adanı oturu. 
yor, hansı iskambil, bazısı tavla oy • 
narken bir kısmı da biribirleriyle çc-

' ne yarr§tınyorlardr-
Ben.im kahveden girişimi soğuk na

zarlarla kıa11ıtad.t1ar. İçluinden: 
- Bu yaba.net kim? ldedikltti açıkça 

belli oluyordu. 

Fakat, ben vaziyet: fazla uzithrma. 
dmı. Hemen kendimi tanıtarak, konut· 
mağa ça.Iıştını. F\ıkat sanki burada otu
ranların hepsi dut yemi§ ıbillbüldüler. 
İçlCTinden kimse, tek kelime eöylemek 
istemiyorlardı. 

Benim israrım üzerine, nihayet tavla 
oynamakla meıgul h".r genç oyunu bı -
takıp benimle konuımağa başladı: 

- Bura C1;nafmın lderdi, her semtte 
pazarı haftada bir kere kurulduğu hal .. 
de, bizde hafta da iki kere kurul~sı-
dır. 

Onun bu sözleri, etrafa !birdenbi're 
cesaret vermiş olacak ki, demindenberi 
tek kelime söylemek istem~yenler, ya

vaı yavaş açıldılar, ve uzun uzun de-rt 

yandılar. 

Bir kasap şöyle diyordu: 
_ Pazar yüzünden haftada iıki gün 

hiç iş yapamadığımız bertaraf, zaten 
pazar kurulınıyan günlerdeki işler de 
bozuldu arnk. Buradaki zenginler, ya
vaş yavaı başka semtlere göç edip gidi. 
yodar, tabii hlz de mütemaldiyen miiş -
teri kaybed'yoruz. 

Kasabın sözünü, bir bakkal tamam· 

tadı: 
_ Kalan müşterilerin de çoğu ve-

resiyecilerdir. Burada veresiye işi öy
le bir hal almıştır ki, esnafın yan ser
m;ıyesi müşterilerde kalmaktadır, de
sem mübalağa etmcimş oturum. Hele 
bazı veresiyeci müşteriler, taıurını ki, 
bunların içinde esnafa taktığı paralarla 
sayfiyelere gidip keyif edenler va~~r. 

Masalardan birisinde oturan dor • 
aüncü bir adam lala karışt'ı : 

- Sayfiye deyince dertleri.yorum, 
doğrusur dd:ii. Çünkü bu çarşıda _Y~~n 
işler büsbütün kötüleşiyor, semtımızın 
yansı hep birden sayfiyelere taşını • 
yor. 

Yazan : Haberci 
bir ebedi sulh Ue mUbener ve mesut olur gL 
derdi. tnaa.nlrğm çeUn darbelerle aklı bqma. 
gelerek bu seviyeye yllkaelmeıılne lntlzuen 
Ttlrk • Yunan mllleUertnJn pl§Va oldukları 
Balkan antantı bUtUn dUnya memleketlerine 
medeniyet, iyi muqeret ve emniyet ömeğt 
ol.ın&kt& devam edecektlr. Filhakika B&lkan 
antantı yairuz 8Ulhtl ayakta tutmak makııa.. 
dile kunılmuıı yllkaek kıymeW bir te§ekkUl. 
dilr, ve ona lS.naya.k olmU§ olmak §eretl Tük 
ve Yuııan mllleUerlne. kAfi ve haklı bir !!ti. 
har vesilesidir. 

lıfare§al Fevzi Çakmak Yunan ordusunu 
kahraman ve kardeo ordu diye vastederken 
en aa.m1ml hlalerlne ve tıkirlerine tercUman 

Pa.ngaltul4 esnaf bo§ vakitler ini bllyÜJ 7oahvelerM geçirir.: I~: ı 
' . 1 1 

olmU§ olduğwıd& fCphe yoktur. Biz Yunan 
ordusunu bl.zzat harp meydanlarmd& gllrerek 
takdire tınıat bulmU§uzdur. Kendi :ınemle. 
keUnden deniz qın bir diyara. giderek onun 

da ka.lbga.?u olan Anadolu yayl&larma ka
dar ilerlemek esasen kolay bir §ey değil. 
dl. Vanlım§ olan neUce ne olursa olsun bu 
ordu kendl.ıılne tıevdl olunan vaz1.teyi başara.. 
bilmek için tmkA.nm ve fedakA.rhğm en ileri 
derecelerint göııterml§Ur. Omwılı imparator 
luğunun tufiyeslne taan(Ut eden hatalı gö_ 

Burada, hep birden bir dakika suı -
tutan sonra fJk konuştuğum adam: 

- Bakalım, dedi. Şi.ırldi sabah pa -
zarlan kurulnıağa 'ba§lanıyor. Yeni va
z'yet ne şekil alacak? 

Daha konuşacaktık, faleat bu sırada 
kolunda çantasiyle kap~da biri 
göründü, ve her kes birdenbi· 
re sustu. Artık konuşmaktan çekindik
lerini anladım. Ben de burada daha 
fazla !durmadan, sokağa çıktım. 

Foto Al~ zaten demindenberi kayrp • 
tı. Etrafıma bakınrrken, onu karşı sıra
nda Tayyareci Fehmi sokağının köşe• 
sine dizilmiş bir alay seyyar satıcının 
yanında gördüm .. Dostum, bir köşede 
kestane tezg.B.hında taze taze kızaran 
mısırlaıldan !bir tane almış, büyük lbir 
iştiha ile kemiriyordu. Ben yanma so • 
kuluncaya kadar hiç istrfini buznıadı. 
Adamakıllı yaklaştrğlm zaman: 

- İşte, dedi, burada hemen hemen 
daimi bir pazar yeri varmış .. Bu adam· 
larla konuşursan, iyi olur, sana söyli • 
yecekleri var .• 

Sokağın başından itibaren sıra sıra 
dizilmiş, balıkçı, üzümcü, s.ebzeci es • 
rıafmın yanına doğru yüru:iliın. Bun -
!arın icinde, o gün en dertlisi ball'kÇI 
idi. Tablasına yerleştirdiği 10 - 15 
palamutu göstererek 

- Bolluk varmış 1 Siın..arlar pala • 
rnutları denize döküp duruyorlar, ben1 
mal bulunmuyor, hem de dün beş ku • 
ruşa sattığımız balığr, bugün 15 iku • 
ruşa venneğe mecbur oluyoruz. Olur 
mu bu bayım? diye söylendi.. 

Bu s1ralcb iki şişman kadın balık • 
çtdan fiyat sordular, ve (15) kuııışu 

duyar duymaz, kocaman bir hayret 
nidasl koparark yürü'yüp gittr.1er. Ba.. 
Irkçı: 

- Görüyor musunuz? Müşteriler ka 
çıyor, diye tekrar söylendi. 

üzüm<:üleri.n, filin yüzüne !baktım, 
onlar halinden memnun görünüyorlar
dı. Te~rar Alinin -yaruna döndüm. De
min uğradığım· kahvenin önüne ldoğru 

yürüdük. Biraz evvel konu§tuklanm • 
dan bir kısmı, dükkanın önüne çıkmış • 
lardr. Arkada§ım burada bir resim alır· 

ken, ben de tekrar yanlanna gittf.m. 

tlk andan beri aklıma gelen bir euall 
sordum. 

- Hepin.iz, buralda kahvede vakit 
geçiriyorsunuz .• İyi amma, dilk3.nlan
nız ne oluyor sizlerin? 

O zaman, hep lirden güldüler, içle-. 

Tinden yaılıca birisi 
- Bayım, dedi. Bizde bütiin iJ, gün

de iki saat olur. Bir sa'bahları 8 ile 9 

arasr, !bir de alqa.m!an 18 ile 19 arası

dır. Sonra ne i1 vardır, ne güç.. Eh 

biz de ge!ir böyle kah-rele:rfde vakit öl
düriirliz. • 

HABERCi 

•• 
Universitede 
Hukukta 800 
talebe döndü 

Dönenler Vek41ete 
başvurdular 

rtl§lerln bir ea.thumı te§kll eden bu kanlı 
mücadele iki mll1et1 ayıracak yerde anlan 
bl.rleşUrmeğe .uJk olmU§tur. Bunun hikA.ye. 
81rıl o seferin belUbll.§lı kahramanı olduğu 

kadar TUrk • Yuna.n dostluğunun da ba§e.rı. 
cılarmdan biri olan muteveffa. :Venizelosa. bı. 
rakabWrU.,. 

KURUN' da 

lstanbulun kurtulufu 
Halda Sliba. Gezıin uı.t.anıııoıım Kurtu.lı:L 

ın.. lıefbkh J1WB1114a. JmrtolaıtWl yım1 bir 
'farilıe IJat]anpg oldapa a3y]~ eonra 

ımıian J"UQ'Ort 

"- Dünyada hiçbir mektep, "zulllm,. ka
dar uyandrrıcı ve blley1cl değildir. ZekAyı. 
ruhu, hm onun çarklan biler .. ônlJD kamçı. 
lan kanatlandmr. 

Bu uyaDl§tan aoı:ıradır ki, TUrk kendl !er. 
ma.nmr, kendi aUngQsU ne slyut ufuklar& 
yazdı. Topraklarmı top alevlerlle aydınlattı. 
Blnl brrte yendi, varı yokla ezdi, bS.§anlaJl 

~y, gerçekten bUyüktU. Tarihte eıl Yoktu. 
Kanmuza 8WJ81m§ dütmanlarmu.z bile, bu 

ut'erln paTiltıama hmçlannm gölge.alnl dil. 
§Uremedller. O za!erler deatam ta Hind ııula.. 

rıiida, Nll kıyılarında alkrflanarak okundu • 
Bunu ömek tutanlar çoğaldL .Bizim J.stlk.. 

lA.l aavagrmız, ruhlarda adeta yeni blr "in. 

lollbıkeblr,. UY8.lllll yarattı. Yarmkl tarihçi. 
ler dUnya &mumda bu 'l,lyam§lll bUtUn f%le. 

rlol ~rUp yaza.caklardrr. 
Y~ ·~u· iD.\mutmıyalnn ki, &lkı§ladı. 

ğrmIZ, kuUuladığtrim bayram, bir ırurtuıuı 
ıenllğidlr. · 

üniversite hukuk fakültesinde ele- Kurtuiuı iae, kaybedilen blr değerin tekrar 
me imtihanlan neticesi talebeye te~ ka.za.nılmunıdan doğan bir aevlnçUr ve bu 
liğ edilmiı ve bu tebliğden bu ıev1ng, Ud kere kıyıneWdlr. Çllnk.U, onda 
sene üniversitede imtihan neticeleri- hem bir zafer neıeıd, hem de geçml§ esirliği 

hatırlatan uyand.Ir1cı bir :mana vardır.,. 
nin şimdiye kadar görülmemi§ derece- --------------

de köttt oıduğu anıa.şıımıştır. Iskenderon konsolo-
Hukukta talebenin elemeler sonun- idi 

da. aşağı yukan üçte ikisi yani takri- som uz Hataya g yor 
ben 800 ki~i dönmüştür. Halep 5 (Hususi) - Tilrkiyenin ls-

Dün bu vaziyet karşısında toplanan kendenın konsolosu F_Jroz buraya. gel
dönm.ilş talebe Başvekalete ve Maarif di. Bura.dan Ha.taya. gıdecektir, 
Vekaletine birer telgrafla. milracaatta 
bulunı?:uşlardır . i ......................... - ....................... ...__.. : 

Benzin tutuşmlidl 1 En çok okunan sabah guetesi 1 
Yalnız motör kaptanının K U R U N 'da i 

elleri yandı ~ 
Dün gece Beykozda. sarı burunda Bugün mevsimin en güzel • 

aık 1"0mam baıladL :.= 

ga.z yüklemekte olan Teshane ismin- · : 

deki motörlln makinesi ansızın ateg Sevai Uyanınca i 
almıştır. o 1 

Motör kaptanı Yusuf hemen icap Gayet tatlı bir üılupla yuıJn.ı olan : 
eden tedbirleri alınış, bir yandan da. Bu çok güzel romanı 1 
düdU.k. çalarak sabildekileri haberdar ı Derhal okumağa ba§laymu 1 
~~ ı a 

Gaz tanklarının yanında bulunan 

1
1 K U R U N f 

bir şirkete ait yangın söndürme ve- Sayısr her yerde 100 para : 

saiti ile alevler, motördek.i benzinlere KURUN'un senc'JrllC abone bedeli, ! 
sirayet etmeden söndürülmüştür. diğer sabah ıgareıelerinkıiiıden !500 !I 

Ya.lnız motör ka_ptanmm elleri .Yan· ı.t---•~-· .;;;:~~;;;;;h;;•~~=· ;.m. _ _..QI 
mt§tır, -~ 
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s ı 2 s saz cız a aı a ı r 

:ısa El mr ... :.. s::rıce e 

Kara llste7e isimleri yazılan lttlbatçllerı 
UldUrecek ledıdlerln ıecllmeıl 

çok itina isteyen bir itti 
Bu ••ktup ltUtiln arkadatlır üze- lince, Hraç bir illi kaAeh blra içm~k tek 

rjn4ı ıierln bir tHİf icra etmiıti. lifinde bulundu. 
Sı:i§Aty ilk ~ffl ihlil eden Şayarı; Biraz sonra ufak bir masanın başın• 
"- Arkad~Jlar, dedi1 bu ~ektup- da karıı karııya oturmugtuk. lkimzi de 

tlA ~l&fıldılıf!I ıöre, kayb9'tec:c~ bir dü~ünüyor ve peka.ı konuşuyorduk. 
Mii~• "il• ""' c\t.Yhal ite baılıyı- tk'.nci kal:lehten sonra liı·•$Hl clill •· 
rak karali•ıeyi lauırbyahm. çılmıya batladı. Ne dUfündülUmil ıo • 
A~enl Xaralİlteyi tanzimle ;,ı runca: 

tai'fP.lnr ki •. A)'nca karaliıteyi tatbik - Bu aktamki hUl11leri dUıilni.l • 
deeek lldamların da tarafımızdan ae • yorum, dedim. 
til~nb'I iıtlyorl,r. - Verilen kararlua ne dersin? 

Vwlm - ~vet. bu teklif P.iru - Bu '''" l~eriıinden nuıl cıuca . 
ııriptlrı hım ~"lt cdUıor herrı •dı bu· ğımrıı bilmiyorum. 
f~Hn lMm iıtiytr\ır, ~vrn~dı ıdd - ~ Zınnttll'n kadar ıor d•lil. 
laifli yql; mu l. ,...... Evıt, karaliıteyl tınıim ıtmek 

Dekter - Yok olur mu, tabii var - h!r t•Y fdıllldlr, fakat uıl mıHlı 6tı. 
•ır, füat l>ura~n ~idece\I adamlı Av. kl,. 
rupaclan tedarik ıdllıcek ad;ımlar arJ· - O da ıor delil .. lttanbulda bin • 
ımu fark varc:lır. P&"fl takip eden- Jercı a~aclapımı var. Bunlınn arıtın· 
ler buradan r>:tme adamlar ol~ idi iıi· dı "- on tıcUdKl bulam11 nuyıd 
P.İ P.,y\:>tcJerlır mjydi? - Bulmumı buluruı, fakat bu iti 

O•vtrt - ayr1din ttdhiKI "'fii- carecık adam bulabUlr mtylı1. 
Mil tücUllılı ...... 1. yıyılıcalr, herı.eain - 1Jlr dıfa 50 - 60 nam1et Dula• 
''"" tk"1mr. lım, onların arumdan en lyUerinl 11 • 

A .. clenl - Ben yalmı listenin tan· çerlı. 
•"'""'· t~lHll•M lnt!habınr da Ce- - 50 - 60 kltiy• açılacak mısınıd 
"""' "'erlrnift• terkini teklif odiyo • - Ne mUnaMbtt f. htebulun muh 
rvın. telif aemtlırinde ıubılerhnls yok muf 

H"f - Arkad11ar. P..dilia 1ne.e • Yarın bUtUn tubılerı mahrem bir ta • 
im RUuthrıftMM Wr fıydı J'Mtur. mim ıtindırir, merkeıi umumiye Ud • 
m "pılaoü it karaW.te)"i hun~k ,er emniyetli fedai g8rldennelerlni ... 
ar. SM18ft '-'metan ev.el ,, .. ,,~ terlı:. %4 saat aorıra yüzlerce adam ~1-
~ ~ıtemlı vudır, onu brr ~efa daha meıa• elelrmi keserim. 
chd•n ı~hir, nıUnı.tp ıörecetlnlı - Ben bwıa taraftar delilim·· Belki 
_.Qıleri ,_~, bu iti biz hallederiı. l:tu tekilde iki yüz adam İ>\llabilim, fa· 
Tt6itsi m .. .ı..ı~ ı•linccı; bu nme· k1,t iki yilı M!amrn merlrcıi umumiye 
1t p oq~r. Ş\I dakika~ hırMnci müraeat ıtmni her halde naıan dile • 
"'r •"- Mf'CM ..,~ı. dtliliı. tn- kati celbtder. Blı daha k11anm111 ver. 

ııwdcm mtMleden dü1nya haberdar o • 
tiltap edilecek adamlarda muayyen pıt 
l 

lur. 
ar 11auea1nır. Sonra bulunacak nam.. 
""-~- 4ll iyileri ttreiı eldUe- - O halde bu itin içeriıinden naaıl 
~ ti ı. ç1kacaflz?. 

r. u • I~ ıanntdUdili ıibi bir - Ben bir ıekil dilfilridilm, fakat 
Url ıGn4t ,.,.1aaıu. TtclhiKI tecmü nedereceye kadar muvafık olduğunu 
IMHl~1e ufrt~ ibeH bir komls. bilmem. 
ntı ıeselin\,. bQ komiıyon derhal tet .. - Söyle bakalım .. 
ldklv• ~n vcı mUmkUtı olduiu - BugUttkU (Cafad~ard) da bir 
kritr W blr müddet Mrfı~ bin ilin okudum. Eraunnnlu Ermeniler 
bir n•~·t liatc.-i c•tinin. lu U.teyi ymn ıkpm bir toplantı yapacaklar-
.,..,.. art...,da tetkik eder, Irat'! ka • rrut
l'll"9N.A veririı. 

· Jtı~ ~ t•1'lifi U.erlne Hraç ve 
S.•arıtın ıaUr•~• bir kocıüayon "· 
tildi. •tı6Mr• Hnsm toldifi üıcrln• 
lMıü de k~ alddıt. 

•" wrttl• HMkkiU tdtn Us ... 
... )'9Q 4-bal fMliyttt ıirit~· 
• l• IWMdw ..,._ Hras: 

...... °'"1i.ql ftft!WtenJn tanaimme 
..... .... ...... el~ ribl ıll. 
m~·it enelc:e ~~ bir J~te 
._ı'Cbr. Bu liatenin lıqında udruam 
Tl1tt PMamn llclı var. Huırt..nan bu 
~ u.tt4e 50 iıim mevcut. MWaade 
..Soncaia~ 

- Ondan ne çıkar .. Y&lnıa Erzurum 
lW.r delil. Sivaalılann, ErıineulıH· 
nn, Bandırmalrlarm, hnmlilerin nl • 
baaıl Analdolunun her tarafmdaki Er
menilerin ayn ayrı cemiyetleri var. 
Bu~lar haftada b!rı on beı cünde bir 
kendi aralarında toplanır. 

- MUll.anelt Bıa toplutı1atdan iı -
tif ade etmeliyiz. 

- Ne cR>i? 
- MMOlA ,,_hl\ :ıı.~l Ermurılu. 

linn toplantltmdan tı- bqhJaba:tiı. 
Şayanı itimat Erırwnlu bir arka<l41 
vardır, tabit .. 

-Çok. ... 

- Onlardan birini sıtrnr ~ yarın 
alrfamld toplantıda İttihat •e Terakki 

flktr•~!·-teme~ntler: 

Bir nüfus 
cUzdanı 

tJç buçuk ıenede mi 
çıkar? 

'" ıecuia ftlif ıı• cüıdlt'lı '" ktdat' 
Hmt1'dl thnıbilir? diyf ıoualar 9Uph•· 
li' ı Nihayet Us. beı ıtırıd• hıı it bitirl· 
lebiHr, diyecekıfnlz. PaJrat ekıeriyetle 
böyl• olmakla ~eraber, bu itin ils ıUıı 
değil, üç aene sürenleri de vardır. Bu· 
nu blıc Sirkocld' J)e11tirka.PfdJ itt••yon 
arkı ıokıktı. S&lihıttin bey ıputmının 
da oturan okuyucularımızdan Yunuı 

Naıi hıbtr verdi, 

Jlu okuncumuı ~:in matb~ll 
gelerek derdini ıöyle anlattı: 

··- ÇoeutuıM nüfuı cUıdanı ılasak 
için taın Uç buçuk ıcnedir uJrıpyo· 
rum. Hiç ıaımayınıı:: Tam Uç buçuk 
aene ! .... Çocuk bir yaşında iken Bayazıt 
Nüfus memurluğuna müracaat ettik. 
BuıUn dlrt buguk yatmdıdu. Hlll nü 
fuı cilrıdanı alamadık. r>otumun ihba-

rında pdlcUdlll lsln bir cua 9trmek 
lbınmutt vtrteılil· hkat bunun için 
kaymakamlıktan karar klltdı gıkacak. 
Son ıUnlerdı B&yuıt nUfuı delrcslne 

müracut ediyorum: Karar klltdı cel· 
mtdi, diyorlar. Xaymakımbta tldlyo
rum kırar kliıdının dört sUn evvel 
18nderUdill cevabı '91ıiliyor. Şaprdım 
kaldım.,. 

TUrldycı cumhuriyetine Jenl bir va· 
tandaı kuandıranlan. hlru daha kolay. 
bk ıtilttrilmttl llnmdn-. JranutJnde
yls. AlAlradarlann nuan dllıntlırlnl 
s•kırt.. 

Btr mektup vermek için 
24 saatlik yol 
yUrUotlr mil ? 

Sutehrlrıln Ezbider nahiyeıine "-1· 
lr Anundu köyUnderı İbrahim Dündar 
iıimlf oltuyucumu.ı yuıyor: 

"Suıehrine bağlı Eabider nahiyeıi
nfn 50 - 60 parça k8yi1 vardır. Bütün 
bu köyler potta. ve telgraf iılerinde bU· 
yUk bir ııktntr çekerler, çünkıü lr~yı;ı. 

nnn. bir mektup veya telgraf vermek 
tçtn yirml d8rt saatlik bir mtaafe katede 
rek Suılhrine rftmetf llmndrr. Bu me. 
aafe ıUratJl bir hayvanla altı aaatte kato 
lunur. Ezblder nahiyeainde , ufak bir 

telırafhane açılaa köylll bu bUyilk 11· 

kıntıdan kurtulmuı olac:aktlr. Posta 
telcraf umum mUdUrl3lilnUn nuan di.Jr 
ka.ttinl cılbededm.,, 

Pendik eczanesinden 
bir ıtkAyet 

Ptndikte. oturan bir okuyucumuzdan 
aldıfumı: bir mektupta Pendikta bulu. 
n~ yeclne ec:ıahaneni.ı ıeeeleri aaat 
do~uzda kapanmaıının dolru olmadı~ 
blldirilmekte ve ayru .ıaıııanct. bu ecz;a 
hanede buı illçların bulunmac:hfmdan 
tiktyet olunmaktadır. 

Bunun Del dereceye kadar doiru -;ı . 
duğunu bilmiyoruz. P'akat •fer cloiru 
iıo ecnhane aalı.ibinin naıan dikaktinf 
cılbeder ve bir euahantdt hulunmaaı 
icap eden 1:\ltün ttbbt eczanın beheıne· 
hal tttnin edilmesi iktua ıdececini ha
tırUtm•. 

Bu hafta SAKARYAıtaemasıoda 1 
VE1tA XOR&NB VI J>t&BltS IUCHARD WU,,LM 

Ç Y 1 
Zepıi11 ve harekttli 

arın av er filmde zaferden n· 
fere ko~uyorlır. 

DilnkU Jtuıyanın bUtUn f1tlkat •• •ofulukları .. Bir entr:ka.. IJ"r ihtiraı 

- Aıkerllte davet 
Emlnönn yabancı aıkerltk 

tubeslnden 
tatanbutda bulunupta J!:mlnönü yabancı 

fUbeılnde kayıtlı bulunan ve flmdiye kadar 
eevkedilmlyen yabancılarla Eminönü, Fatih 

ve Eyüp mmtakalarmda et~ran bllflmum ya 
bançı ıubelerlne mouıı,ıp erltrden aşağıda 

doflltltl&n sö~terlltll erterla 937 blr1ncltq. 
rhldt .. Yklerl ,..pd&e&kt.ır. \ 

1 - 'imdiye kadar ukerllğe çatrılmıı o.. 1 

ıarııv. 

ı - Çalrıldığı halde aihhl ve kanun! ee. 

-1 
BOtUo cihana 

taninmıt htlyDk 
dram •11n1ttklrı 

1 

btıbleı'le ıeri)-e blrakılanlar. 1 
3 - Evvelki celplerde a.skere çağrıldığı hal 

de gelemlyerek bakayada kalınıı ve:yahut 

ıeç nütu1& kaydedl m!ı ve yaııttarfle ıııua. 

yeneyo ıetmlyerek yoklama. kaçatı kalmıı \-. 
• bllAhare oubeye g'elorek mu-.yeneleıi Yf.pıl. 

mıı ve henüz ukere ııevkedllmemit ol.nlar. 
dan: 

111 dan Hl (dahil) do#tJmlularma kadar 
piyadeler. • 

316 dan 331 (dahi)) doğumlularma llad&r 
topçu. nakliye, lil'f&rl, delnlryoltı, t•tUıklm, 
muhabere, h~va, m~ka. 

316 dan 332 (d&tılJ) dc11Umlu1anna kadar 

deim, jandarma, ru~. onnan koruma .. 
ralı ile Uç ay ve daha ziyade be.va tebdili 

alarak fUbelırt emrio• gtrea muhtelit dotwn 
ltt vı muhtelli tınıllara &YJ"llrntı er.t "vk. 
tdtlecelclerd(P. 

Deni; erlerinin ıubeye tople.nma ,onu 
15-10-NT, bedel H-lo-ta'f a'qıa .,. k& 
dar kabul oıwıur. • tarlht.n eoara Mde1 
k&bul edilmez. 

DeQiz ,mınarmdan gayrt 1nlledllecell dl. 

CO ICAD VEIDT 
ıo.ooo fl,Uranın ittiraldyle s•virdi· 

ti ölmeı f4he.eri 

[
Caniler, 
Kralı...J 

fer sınıfların ıubeye toplanma g1laU 21-10 Her Uhnesi, her metroıu inaanı 
-831 olup 20-10-NT aqaınma 'lııedar be. heyecandan titreten mlithit bir filıa 
... 1.,.. kUul edllfr. Bu tarihten 80Jlr& Mde1 B .. 
Ubul edilaı.ea. Allkadar bu dotun:ıhıl&rm u g un ; 
a'1f\aa c:Uadaıllan "lkametpb tıea•U.Ue L Matinelerden itibare fU~ muracun•rı ua.n olunur. n 

Yeni neşriyat - Alkaza.r 
Ülkll sınam••ında -' 

HalüTled d9frtlıl 'Olldl'ntla lılrbı~ 
tarihli M met ·~ her zaın&llk.l Sibl laU. 
fadeU ve 1eçrtn. yazılar\& çrknuttır. K.WtUr 

bakaru SaUet Ankuıl& Bayan Afetin tarlb 
kongTe1lndekt nutuklarından eonra b\l aıı
d~ §U yazılan görüyoruz: F. Rauh: İyi eda. 

ınnı nılltyatı Cçevfre1t zt~tln Faltri), N~ 

bit 8?m: Rlmldh\ tiyatro e.erlerl, Prot. A. 

)(ez.: Orta :ııamaa TttrJt.t.ıtın db,_8'Dda 
~h'dltk (çmren, Cemal 1l~), OrbU 

Şaik : İçlenme (f11r), Nihat s.mı Banarh: 

Halk §llrlerlnde Clrtt sav&f!, n talı- Atık 

Tl'f' At'BOLA.B: 
TEPEBAŞI DRilt KISKI 

Sut.20,30 da 

mJ Dram: XUN Giltültl 
3 perde 1 e tablo 
Yazan: Shıkeçeart 

Türkçni ?4. Şükrü 
• • • ._. 

ESKl FUNSIZ TİYATROSU şg}lJf 
TlY A.TROSU OPERET KISKI 

b&kkmda notlar, Nıhat s.mı Buıam: M- Sut ıo.30 da (TOKA) ! ~de )O' 

teUer bo~ (ollr), O.... Utft l!larku: medi. Yuan !J:ivard Burde. Çevi::-ens 
Olm&Dlt tmparatoc'IUC\Uıdla ~ı aımftara 'fikri Adıl. Puır cilnlori U,30 dl 
bulcuıcı attiU.\L i'~ Abdullah: D9vtr . mıtine-. 
~l Cflir). A. C&tırotıu: Wr AUoU' 
Ne..ı u Uyuıt tı.a:watı. N""9ddbl Sevim: J. .. 
m&Ulrter eahneıı, Habel'ler: lld.ııcl TU.rk ta. 
rih konJTeaQılıı çalı,m&lan, balktvlet'\ ha.. 
lıerfert ve dergiler, Nahit~: Plldr' h~ 
tı, Blbliyo&1'$!Y& • Halil Bedi: Balkaalanl& 
nıbtk UulQıffl. 

Alh fomaahll (ff auta> -cm llb' etlt 

ttıfklt eaawn~ Nim• • k1lnl ll'l ~
lık 1lcnatk ableD Clktb'4l anıı.am- W.. 
..,_ ederia. 

• ••• 
Çocuk: Ç•~~ 14 te. Yu~' 

LAFONTEN aABA. Müm Ekres' 
Retit, Cemal lt~t. 

D'MJQR~ sADt '1"!Z 

Bıı Ceff (ltJilybdactal 
Perı~ fYtfltlr8)')' 
Perıenı'l)e ( Y tJilköy )ı 
Cuma (He,.beli), 

la~ - lfl "'a~ nt lLacet 
"WU1 B\1stn ~ ...,ut eden en mlt • 
ı-t. awtele Tl!lt Patanın tabsıchr. 
~ onttn. haJdruıdalf fikiflerimid aleyhine ti<t:letli bir nutuJr MSylenıeel· ================ Basın Kurumu 

konsrre11l 
lifytl71Mm.. 

Aıudocti - H~. ıneecle yalru; Ta
* .... ile Wtllter, En.eri, Ceıuu_ Ba. 
Mtddln Sakki ne )'Ç&calnnu~? On • 
lir .._t bl~ korkt~uı teh· 
Jilte ct.lma ~t olacaktır. 

Dalrtor - M ilnkeremizi untmamak 
Oaere beniuı bir teklifim nr, Talat, 
:iaTW, c....a .... olmak t!ttre itti -
IYt ,.. T...uki aMrlııeıi umumiıi azı· 
lann.a""' "'•'ul mwUMllarırun feim. 
~ .. ~lltima anliate,.e 41.hi) el:fe
tim. Lıetenia bt't _,.Lı:.,.:.:.. tan . . . 

• ~&.L...-.. zıınıru 

·~hıra. nwl leçt.itimi.a ~ kişilik ko-
~~na havale edeliııL. Biz burada "D.ı 
• bir Mhada h'.tinln~iı. 

Bu tckHf reye hodu ve ekseriyetle 
bhl •c:U ve Oi ıiln ıonra tekrar 
tonlanl111k O.er içtbnu .nllı•vet veril • •i. >I 

TethlKI uastl seçlllr? 
, Meclil '-lddrlrtan IOnra, Hraçla 
deraOet Pli ._,._ Unyon Frannz 

'i• .... Ye on"clıln tobğa ~lr. 
tr1r. Ptrapaıa. önWen • ı.rek Te- , 
pebı~na. oradan da Galatasarayına ı 
infnl iltrledik. Tokatliyanın önüne ge-

ni ttniye ederaina. Hatip bilhasM Ta· 
Ut Papya ve arbdatlarma bUcuın e· 
decelt, IWkı heyecana c.ıinnete ça • 
bfecaktzt. Bu anada nftke halk ara
sına karıımıı diler ,ayanı itını.t bir 
arluıdaı da: 

- Xahrolıun, tttihatpı.r.. Ht~ini 
IJdtUmeli! diye Ntıracalrtır. 

Halk arasında heyeeana kapılan w 
"ben öldürürüm .. ldiycnler bulunac•k· 
tır. tıte e:n i)'i namzet keııcfili~inden 

ve ldmMn"n nanrı ~t:..ı celbet • 
meden se~ilmit olur. 

Hras bu bulufUll'daıı dola11 beııi teb 
rik ederken, ben devam edi~: 

- Bu ıuretı. .. e? ~ 11\Uhtelif 
ıemtlerl;ieki cemiyetleri toplantıJa • 
ftt edtt, a;,ni uaulil tatWlt eem.k .u · 
~i,.ıe uarlsa 5 -ı O ki§! bulunu. Son 
ra banlatu,ı arasından en iyilerini MS'" 
mek ıüç b'.r gey olmaz. 
Hr~ hcmoQ kalem ktitt çılrareb n 

lttanbalda mevcut caai,.tlerin Wm • 
ltriiıi ymı. ı .s-ao cemiyet .ardır .• 
Bunlar klfl ıelmedili takdirde •1f"C'l 
Eırkanm pnç)!ar " ıpor teflrilttların -
dan dil ayni ıekilde ist"fal:ie etmele h· 
rar verildi. Bunu müteakip Hraç tele-

fona koıarak liateaini huırladıiı CIC • 

miyetleri biribirini tık:ben içtimaı da
vet edilmesini ( Caja.~d) ~ .. 
harriri.ne IÖyl~ti. Erteli ıünü Ca· 
ğadam.ırd gazetesinde ncıredilen u 

tetanlftal ısa.n Ktmamuadaa: 
tatanbul BUia lt~ıaua mutat ....uk ı-"'!"':"'-----------

u.u.ı be,.t. topluba T ~t.,nı 1137 
perpınba sQntl IMt lUO da 'INrlmo8 .. J\. 

etlwaclıa btikW cedıNlıiadl U MDlarül 
m..n.tna JÇMeüt.n'. _,.. ..,._. lll 
toplantıya gelpıeler1n\ dileriz. 

Mekteplerde 
talebe aı.uı b:r davet U.teei, iatan.buıda mvcut 

bilumum tetkllltlan a)m ırn toplan • 
tı11 uvet edi7o1du. •-------------- 8 •J kadar kltapm• 

mı kalacak T 
aır çok klt.aplal' 

yok 

• .. 
Sab&ltleJln eıkteden H~ ~ 

&iM aittim. hl ..., P..: 
- 1Ji ld ıeWifta p.d1 -.,_ Wr 

cenç ~ hl6ine icap ..._ ta-
limata ~ ... de ,. ...... -
lua. Wi. 

Pilhanlla lııiru '°°" Hanr.ı,tt. 
~r ıead Hnpı od&w ıttal)ofeh. 
H~ uua My1u. ıQlfsa. slılWI 

bu ıeaciıı ..... ...,. llılr hltuk .a.. 
te.rcti "Wal ............. fttl. 

Hrat ille bethJuü .-ce IOfdu: 1 
- Ariıadlt Xleılyu t Bu cece top

lantıma.., •1. 
- Eftt. buı heaapriltr p.if, aç 

ve sefil bir haldedider. Onlar için la
, ne toplaya~ğız. 

(Devamı vu) 

--- ·---~--

HABER 
AKeAM ~OSTA8ı 

l•A•• •rtı 
lıtanbul Ankere Caddeal ...... ~ ......... ... T..., ...... ı .... -..... ........ 

v ... ._..,._,.,.._, ıaaıa 
....._ 1111\ • ' t•H• 

AIONI $AltTLAIH ,.,.... ...., 
..... ... a.teallr. 

711 • 111 LUI • ........ ........ 
S.lu1H oe N.,,..,tMIWiri: 
Haean Rasim Us 
... ,,.,, ,,_, fV-ANIT) Mat~ı 

Kekte~ tedriMt b~"' 
tap derdi de yenidetı bat r~ 
tir. Da.ha. dojnwu. bu yl1adeQ 
yapılamamaktadır • 

Bu .... 1--- bb;ncl .~ 
ıİJr. kiml'aa MDll.- eNlr, ikiDd ' 
!Wik. kkli1' ı.e.d'"' cffi1'. DUaf ' 
niftum -.yolojl kitapları. 

o.-ta --~· ontuıaa n ıdll'l1 
tau 15 l bllllUR kbnn., fililt. ~ 
helap, ......, .,. kıraat )ltaı>ıart: 

tık mekteplerde laesap, hen4ete. ._, 
biat bilglıl, ev& tarih ve laraa.t. ~ 
lan,.,..., 

Bq klt.aplarro. Uç a.ydan evvel 
men tabı mümktln görillmeme 
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Cftn;ayet ve aşk ır@maınıo 
Agatha Chrtstie'nln bu güzel romanı (VA..NQJ tarafından tUrkçeye çevrilmiştir. 

-17-
d Parise geldikleri zaman, iki arka- toplandı. Hanımınızın zehirlenerek öl-
aş, Jolyet s k • ı h" "phe kalmadı. 

gittil 0 agınzn 3 numaralı evine düğüne artık ıç şu d 
rafın~:· d Bu ~-okak Sen nehrinin sol ta- Hizmetçi başını h~zünle salla 

1 
:. 

Y ' · Oyle fevkalad!li - i falan - Vah vah efcndım ... Haıumcıgr~ 
yoktu y.1 g · B" ı b" fela-

:_ cunız üzerindeki (3) rakamı demek ki zehirlenmış. oy e ır 
onu dıg 1 • r d'? 

. er erinden ayırıyordu. ket kimin aklına ge ır ı. . .. . . 
İhtiyar b" k Eg- er siz istersenız mucrımın 

ı d ır apıcı gelenleri karşı- -a ı. Selanıladı. • kim olduğunu meydana çıkarmamıza 
- Gen . • y dm edebilirsiniz, matmazel. 

d 
e P<>lıs ışl • • ., d" ar r . . u • Doy . erı mı. - ıye sor- T b"" efendim. Polise yardım ıçın 

grusu bu h 11 b" . - a ıı, 
rar verce k ' a er.. ızım eve za- 1. d elen her şeyi yaparım. Fakat e . e ım en g . 

· bil · Hıc lioın maatteessüf bır şey mıyorum. ~ 
_ E ur~an~r.ak odasına girdi. bir şey.den haberim yok. 

zcl'in Y;;hela bı.tınci kata, madam Ji- _ Bayan Jizclin düşmanları oldu-
r anesıne ·d ı· d - ·ı ·? d. bay Bö 1 .. gı e ım. ğuntt biliyordunuz, egı mı - ıye 

Y e soyliy k · b' .. tt bir anah ere , Furnıye, cebinden Furniye ortaya ır soz a ı. 
nin bu tar çıkardı. Ve Fransız polisi- _ Hayır bu doğru değildir. Hanı-

rasmı kilitl- k iht" • .. ..ı.. l ? ter.eli~· • .. ~ ... e ıyac.ını gos- numm niçin ~uşmanı o sun. 
gını soyled' İ d' · · b .. 1 ·· tın niha 1• ngilteredeki tetkika- _ Canım, efen ım, nıçın oy e soy 

· Yete erın • G d' ., d" F ticeyi b ki" esınc kadar burada ne- lüyorsunuz bayan ran ıye. • ıye ur 
l<'ak:t. ıyecckntlş. niye devam etti. - O murabahaciydi. 
- B · Mürabahacılar. tabiatiyle pek çok kim-

-Litnidind~r::~. ~evkalade bir iz bulmak selerde hoşnudsuzluk, cKişmanhk uyan 
Kilid· g.ilım ha .. - diye ilave etti. .d.mrlar. 

içeriye g~ ~:Vlrdi. Kapıyı açtı. İkiıi de _Madamın müşterilerinin daima 
~ ır ıler. makul hareket etmedikleri doğrudur. 
.r..\içük b. 

de karı k d" u- odaydı burası. Bir köşe - Kavğalar çıkarırlardı, ha, değil 
Yazıhan a un bir kasa duruyordu. Bir mi? Onu tehdid ederlerdi ... 
kQltuklae Ye eskimiş kumaşlarla kaplı Hizmetçi başını salladı. 
Yordu. ~·ve kanapeler eşyayı tamamlı- - Hayır, bu noktada hata ediyor-
kilidliyd· ır tek pencere vardı. Camlan sunuz. Tehdid eden hiç 'Olmazdı. Ağla 
beri açılı. Anlaşılan uzun zamandan- makla, inlemekle, hallerinden şikayet et 

Fu.rn~amıştr. mekle iktifa ederlerdi. Borçlarını öde-
ti: ıye,etrafına bakarak omuz silk yemiyeceklerini söylerlerdi. Evet, bun

lar olurdu. Fakat tehdld. bahusus ölüm 

ya .. Hiç bir ıey tehdidi? Asla .. O, olmazdı işte ... - Gö ·· Yok ... lii l'l.i~orsunuz 
p ç, hı~ ..• 

uaro, Yazıhan • ·· • Makt 
1 

• enın otesıne geçti. 
u ış ka.dı 

şısında nın yerine oturdu. Kar-
Eliyle t:i:akta duran F~rniyeye baktı. 
vazJanu ta eşyanın altını üstünü 11-

. Ya başladı. 
Bırdenbire: 

: ~ay bir elektrik düğmesi! dedi. 
_ y v~t. Kapıcıyı çağırmak için. 

dtnrn -~rınde bir tedbir. Çünkü bu ka
.. ,uşt• ·1 • 

trrd1 edeb· :rı erı ekseriya müthiş pa-
İki ılırler, rezalet çıkarabilirler. 

tnektup ç~~~ecedcn birini açtı. Burada 
mUrekk:e ;~ıtları vardı. Bir takvim, bir 
ler de rn p 1 kalem, bazı kurşun kalem-

susiyetle;~~~dd~. LSkin hiç biri bir hu 
p dıkkati celbetmiyordu. 

... uaro, bunl 
gr kafi görd" ara seri bir nazar atma-

F u. 
urniyeye: 

- Bura! · ctıniyc k 
1 

arını arayarak sizi tahkir 
le · a kınaya ~ · · ı-ınde h cagım. Zıra ~ayet ıç-
1 ,_ e emnı· ı 
a~a fark . ıyet i bir ıey olsaydı mut 
t" ctınıı 1 urecckt· . 0 acaktınız ve alup gö-

ınız 
Sonra k. 
._ asaya baktı. 

A.ı enı · 
Furn· nıyetli bir model! dedi. 

1Ye: 
- liayli 
- )30 ., lllod,asr geçıni~ tertip. 
- ..,. :ı rnuydu' 

ı;;.,v • 
şeyi rnah:t. O Yere batası hizmetçi her 

Ctrniş. 

. - Evet 
h~znıetçi, h~ evet:: Hatırlryorum; hem 
b.:r istintak rn n:ıutemed kadın.. Şunu 
soylediğı"n· etseydik. Bizzat sizin de 

il; "b' şey öğretrn· gı ı bu oda bize hiç bir 
ruın. ı:vor. bunu manidar buluyo 

- Bu ııö 1 
nuz, azizi z erden ne kasdediyorıu-

m l>uaro? 
- Diğer b' .• 

dasın..ı . ır tabırle bu yazıhane ~ 
~a §atıs" b. tiiat ı ır ~ey yok.. Bu tefer-

FÇok enteresandır. 
Urniye, kuru bir sesle · 

- M'.ada ı· ı · kadın y. ~ ıze • santimantal bir 
degıt:Iı 

Puaro kalktı. 
- Geli . H d" tneğe g;d nl_ıı: ..• B ak_ı ş~ hizmetçiyi gör 

, c ım. a alrm hanımın 't" mat ett·-· b ın ı ı-
ıgı u kadın nastl ~eymi•? 

E:J" :ı. 
ız Grandiye, tostoparlak 

varfak s k • yusyu-
"" . ' uratı ıpkırnuzı bir k d d 
~endıs · · . a ın ı : . •nı ıstıntaka gelenlere k v • 
• ~ıır. ~ s .. • aygan . • . ı.z rozlerle baktı. , 

rl•rniye cna: 
- Otu:~!~ıız, 

tlcc..U. matmazel Grandiye l 

- ~~ :::rı:.i ef entlim. 
Yad•~ .... gıwet " k' b" . .;ö'ktü. . . a ın, ır ıııkemleye 

- M · Puaro v b , .. 
c!an geliyoruz. Me den il~g·..ı~ Londra-
ne dair ta'-' .,_ • aı,, Jızelın BlilmU 

·liıCl~at -

Puaro: 
- Belki de hazan içlerinde parayı 

verememek mevkiine uüşenler bulunur 
du? - dedi. 

Hizmetçi omuz silkti: 
- Tabii bulun·urdu. Bu, onların bile

cekleri iş. Fakat şu veya bu şekilde borç 
larını öderlerdi. Zira !'ıanımım hesabını 
iyi tutardı. İşlerini mükemmel tanzim 
etmişti. 

Furniye: 
- Bayan Jizel, insafsız bir müra

bahacrya benzer! - dedi. 
- Bunda hakliydi. 
- Pençesine düşenlere hiç acımı-

yor musunuz? 
- Pençesine düşenler mi? Pençesi 

ne düşenler mi? Niçin dü~:iyorlar? 
Düşmesinler .. Gelirlerine göre yaşasın 
lar .. Yorğanlarına göre ayak uzatsınlar 
Ekserisi sefahat yüzünden borç eder. 
Bu, makul mudur? Bizim hanım gayet 
iyi, gayet adil bir kadrndr. Ödünç para 
verirdi. Bu paranın ua şeraiti dahilinde 
iade olunmasını isterdi. Bunda yerden 
göğe kadar haklıydı. Kendisi hiç bo.rç 
etmezdi. Bir faturayı günü gün•:ine te· 
diye etme.eliği hiç vaki olmazdı. Bizim 
hanınun kalbsiz olduğu iddia edilemez. 
O, gayet iyi aklakh. merhametli, inı.af 
lı bir insandı Bir çok hayır cemiyetleri, 
rahibeler vesaire, iyilik işleri için ona 
müracaat ederlerdi. O da daima onlara 
avuç dolusu para verirdi. Kapıeı Jor
jun kansı hastalandığı vakit, onu kendi 
hesabına hastahaneye yolladı. Görüyor
sunuz ki iyi bir kadındı. 

Bir an durdu. Yüzü kızarmıştı. Ha
nımının fena bir itham altında tutul 
masından miiteessir olmuştu. 

ilave etti: 
- Anlamiyorsunuz.. Siz hanımımı 

pek az tanıyorsunuz ... 
Furniye, kadının hiddeti geçsin diye 

bekledi. Ve sonra sualler sormiya baş

ladı. 
_ Demin bana. madam Jizelin müş 

terilerine daima borçlarını ödettiğini 
söylediniz .. Ne usulle bu borçları ödet

tiğini biliyor musunuz? 
Hizmetçi omuz silkti: 
_ Hiç bir şey bilmiyorum, efendim. 

(Devamı var) 

325 sene evvel bugUn -
Ista o bul 
Görülmemiş 
şenliklere 1 

sahne oluyordu 
lran elçlsl 100 top 

ipekli kumaşla 
sokağı d6şt'miştl 

İst:uıbul muhtelit memleltetlerden sulh 
milzakerclerl için gelen elçllerle dolmu§ gl. 

biyeli. Bunların arasmda. bir de kadm elçi 
vardr. Osmanlı TUrkleri tarihinde kadın elçi 
bir defa Uzun Hasanm .annesi Ana ha.tun 
gelmişti. Bu ikinci kadın elçi oluyordu. Bu 
elçi GUrcU hükılmett taratmdan gönderiliyor 
du .. 

HUkUınet elçilerin muhtelli vasıtalarla 
gözlerini kamaşttracak yolu tutuyordu. tran 
elçisine Tilrklyenin sanayideki terakkisi gös
terilmek istendi. Bunun için de muazzam bir 
esnaf alayı tertip edildi. 

İran elçisi de İstanbul ahalisine kendi 
milletinin lhUşammı gösternıek gayesine 
dU;ıtU ve oturmakta olduğu sokağm. dört yUz 

zürra uzunluğundaki kr.smmı yUz top ipekli 
kumaşla döşetti ve bunları padl§ahın hassa 
askerine hediye etti. 

Bu 1612 yılı 6 eylQI gUnU 321> ııene evvel 
bugün vuku buiuyordu. 

Fakat Sultanahmet ııara.yuıa öyle bir deb. 
debe vermişti ki, içerisini gezenler şaıırıyor, 
hayreUcr içinde kalıyorlardı. 

Tarihçi Naima bu bah31 anlat:rken §Öyle 
der : "Huzuru hümayunda anlara (elçilere) 
bir mertebe! dehşet arız oldu ki içlerinde 
llem ve akdemt olan Kadıha.n sevkl kel!ma 
kadir olamayıp (paditahım, §ahı Abbas senin 

kulundur) d~mekten gayri blr hart söyllye_ 
medi. Namesini vezlriuama, o da padltaha 
tesl1m eyledi. Cilt 2 Sayfa 9{) 

• • • 
Bu kadar debdebe gö.ııteren Sultan Alı.. 

met o sene büyük blr sürgün avına çıkmak 
hevesine dUştU. Yanmda bir~ok vezirlerle 
floryaya kadar gttti. Burada yalnız sadra. 
zam ile kazaskeri yanmda a.lakoydu. Burga... 
za glttı. Burgazda Na.ııuh paşa padl~ah ile 
cirit oynamak ıereflne nail oldu. 
Padişah bir aralık ciridi ıadrua.ının göf

sUne saplayacaktı. Elbiaellinl yırtarak geç. 
ti. Bunu gören maiyet bir ağızdan bafıra... 
rak: 

- Aleyke avnlllah ve rahmetuhu. 
Sultan Ahmet buradan Edirneye gitti .. 

Edirnede bUtUn saray erkAnt tara.fmdan par

lak bir ııurette kar§ılaştı. Saraym dl:! ltapr. 
ınndan iç kapısına kadar bütün yol boyunca 
yeni ke.sUmlş altızı ve gUmtl§ ııerplldl. 

Burada dört sUrgUn ve on yedi doğan avı 

yapıldı ve hepsinde bin iki yüzden fazla ge. 
ylk ve yüzden fazla yırtıcı kuı öldUrüldU. 

* * * 
Sultan Ahmet d&lma avcıların lSnUnden 

giderdi. Padişahın doğan avuır almak için 
on defa. atmdan indiğ1nl ııaymtşla.rdı. 

Sultan Ahmet Edlmeden ayrıldıktan sonra 
Ttkirdağnıa oradan BUlayire ılderek Tilrk 
ordusunu llk defa Avrupaya ıeçlrml§ olan 
SUleyma.n P&§&lllil mezaruıı ziyaret etU. Bu
radan Çanakkale boğ'uına. ;:"eldi. Gece iki sa 

hllde muazzam l}tnllkler yapılıyordu. "Mum 
donanmasr,, denen ıenlikler esnasmda iki ta

raf kalelerinde harp mllııabakaları yapılıyor 

du. 
Sultan Ahmet, Çal\akkaleden tekrar Bu. 

Jaylre ufrıyarak tııtanbula dlSndll. Boğarl· 

çlndekl Üsküdar, tıta.vroz, Davutpa,a, ça. 
talca., Halkalıpmar, Beşikta.f, Klfıtbaı:ıe, 

tersanedeki saray ve kaııırlarmda Y&§&mağa 
ba§ladı. 

Niyazi Ahmet 

Tonton 
amca 
dağ 

sporunda 

Yirmi 
liralık 

beş 

••• 
Arkadaşxm başını gazeteden kaldxr- \ 

dı: 
- Yeni beş liralıklar çıkacak !-dedi. 

- Acaba nasıl? 
- Galiba, Amerikan dolarının tipin 

de olacaklarmış.. Madeni paralarımız 

çok kusurlu; bari Allah verede bunlar 
bir şeye benzese .. Hem iki liralık kağıd 
paralar da yapılsa ... Eskiden yirmi beş 
liralıklar vardı .. Bunlar hep para boz
durmağa yarar.dr. 

- Yirmi beş liralık .. diye mırıldan 

dım ... 
Gözüm'..in önünde o kağıd paranın 

şekli canlandı. Sonra, büyük annemin 
mahzun haydini görür gibi oldum. 

- Zavallı büyük anneciğim ... - di 
ye mırıLdandım. 

Arkadaşım: 

- Saprtıyor musun kuzum? Şimdi 
yirmi beş liralıktan bahsediyorsun, şim 
di büyük annenden. • 

- Eski ve hazin bir hatıra aklıma 
geldi de. 

Balkan harbinden bir müddet evvel 
babam ölmüştü. Babam, ailemin için
de sivrilmiş bir şahsiyetti. kazandr bi-

, ze iyi baktı; daha da iyi bakacağı umu
luyordu. Ben, İsviçrede mühendislik 
tahsil edeceğime emindim. Lakin o dağ 
lar gibi adam, Küreyvatı hamrasının 

bitmesinden kırkına varmamışken ölü
me mahkum 'Oldu. Günden güne sarar
dr, soldu. Nihayet Beyrut valiliğinden 
istifa ederek İstanbula gelmesi icap 
etti. Tedavi, doktorlar, iyi yerde evler, 
derken, bütün paramız tükendi. Aileye 
bir maddi sıkıntı ariz oldu. 

Babam, ailenin ihtiyarlarına gayet 
iyi muamele ederdi. Onları nereye git 
sek beraber göt-ü1:1:.ir, tuttuğumuz ev
lerin en güzel odalannı hacı babama, 
büyük babama, büyük anne dediğimiz 
büyük teyzeme ayırırdı. Son günlerin 
de onlar da babama yar oldular. 

Gerçi, hacı babamın ömrü f>una ve
fa etmedi. Doksanına varan bu ihtiyar
cağrz ufliya inliye merdivenleri çıkar 
ve hatır sormıya, dua etmiye uğraş1rken 
babamın vefatından bir kaç gün evvel 
öldü. Büyük babamsa babamdan on se 
ne fazla yaşadı. 

Evimizde para bahsi etmek, - eski 
terbiye mucibince - adet değildi. Orta 
da alış veriş, pahalılık, ucuzluk, muza. 
yaka, kazanç vesaire laflan edilmezdi. 
Fakat buna rağmen büyük babam mali 
sıkıntıyı farketmişti. 

Biz çocuklara: 
- Dışanya çıkın 1 - .dediler. 
Çıktık. / 
Sonradan - yani büyüyünce - öğ 

rendiğim~e göre, büyük babam, baba 
ma: 

- Oğ1um Nureddin, senin paraya ih 
tiyacın var galiba, öyle anlıyorum 1 
demiş. 

Babam, hayır falan diye kem k-am 
euniı. 

- Hayır deme, oğlum, anhyorum, 
işte al.Şu kesenin içinde bütün ömrüm 
de biriktirdiğim para var, bunu da senin 
sayende biriktirdim. Çü:ıkü evinde otu 
rup kalktım, tekaüd maaşlarımı yeme
dim. Al, kullan; Fakat, kulağına kü
pe olsun İyileştikten sonra eline geçe
nin hepsini harcama. Sen de benim gibi 
yap; Ak akçe kara gün içindir. 

Maatteessüf babamın bu nasihatı 
tutınağa ömrü vefa etmedi. Fakat o gım 
den itibaren de, evde, büyük babam hak 
kındaki noktai nazar <leğişti. Mesela, 
bayramlarda, kandillerde evimizde bir 
adet ·vardı: En ihtiyar olan hacı ba 
ba oturur, diğerleri yaş sırasiyle dizi
lirlerdi. En öndeki hacı babanın elini 
öperdi yanına otururdu. Ve her kes ken 
dinden yaşlılarının elini öperek onun 
duasını aldıktan sonra kendi yerine gc-

5 

çer ve elini öptürmek üzere daha kü
çüklere uzatırdı. 

Bu sırada, çocuklara paralar da ve
rilirdi. Diğer büyüklerimiz çil altınlar 

hediye ettikleri hal.de bü1,:.ik babamın 
çil çeyrekler uzatmasmı hasisliğinden 
sanırdrk ama, tasarrufunu bir hamlede 
babama verivermesi, ömrünün geri kıs 
mını da sıkıntx da geçirmesi 'O zamanki 
bu hükmün doğru olmadığını her kese 
anlattı. 

Hoş, babamrn hastalığ1, cenazesi, 
sonra yeni eve nakil, borçların ödenmesi 
falan, büyük babamın servetçiğini bir 
hamlede yuttu ya o da başka. 

Anneme ve bize pek cüzi bir dul ve 
yetim maaşı kalıyordu; sanırım ki, umu 
mi harbde, top yekun aldığımız para, 
yirmi altı kağıddan ibaretti. Bereket ver 
sin bu sefer de büyük teyzemiz imda
da yetişti. Ufak tefek ötesi berisi var
dr; kendini refah içinde yaşatabilecek
ken, babamdan vaktiyle gö.rd•:.iğü şefka 
ti 'Onun evlatlarına iadeye ömrünü has
retti. İcap etti yemek pişirdi, icap etti 
hatta çamaşır bile yıkadı, Ah o kadın

cağız!. 
Arada sırada, harbin tazyiki üzeri

mize bütün şiddetiyle binerdi. Evde de
ğil bulgur. süpürke tohumu bile kalmaz 
dı. İşte o zaman büyük anne siyah çar 
şafını giyer, istanbula inerdi, yakut 
küpesinin artık kulağında olmadığım 

gör(irdük. Fakat, bir iki çıkını, hamala 
yükleterek gelirdi: Un, kuru fasulya 
falan. " 

Gene bu seferlerinden birindeydi; 
Bir yirmi beşliği evvela masanın üstüne 
koydu; sonra da, evdeki ahretliğin hır 
sıru tahrik etmekten korkarak, beyaz 
entarisinin saat cebine. 

O gün hamama gidilecekmiş; büyük 
annemin de adeti, ufak tefek öte berisi
ni hamamda yıkamaktı; entariyi de yı· 
kamr_ş. Meğer yirmi be~ liralığı cetriııdc 
unutmamış mı? Kağıd para hamur oldu 
bütün servetimiz bitti. 

Ah, 'O gün matemim:zi seyretmeliy
.diniz. Artık eski terbiyenin verdiği a
det - paradan bahsetmemek adeti -
harbin diğer tahribatiyle beraber yıkıl 
mış bulunuyordu. Kağrd hamuru kül
çesinin karşısında bahtimize ağladık. 

Biz ki, ecdaddan kalma evimizin Çrr 
çır yanğınmda kıaı olmasına "Vah vah, 
ne yapalrm? Allah vücud afi°';eti ver
s.in !" diyip geçebilrruştik. O, yirmi be~ 
lıranın acısı hala yüreğimdedir. 

Nakleden: Hatice Süreyya 
--... 

Mühim bir 
kütüphane 

El yazısı 250 bin 
kitapla dolu 

Leningradda Saltıkev-cedrhı ismini 
taşıyan umumi kütilphanede, halen 9 
milyon nüsha kitab mevcut bulunmak 
tadır. 

Yalnız 1937 senesinin ilk altı ayı 

zarfında bu kütüphaneye yeniden 141 
bin kitabla zenginleşmiştir. Bunlardan 
104 bini ru.sça kitap ve neşriyat, 19 
bini Sovyetler Birliği milletlerinin dil 
!erinde kitap ve neşriyat, 14 bini ya_ 
bancr dillerde ldtap \'C neşriyat, niha
yet 13 bini de kıymetli gazete ve kol. 
leksiyonlardır. 

Bu umumi kütüphanenin kolleksi _ 
yonları arasında, eski devirlere ait 
paha biçilmez kıymette tek nüshalı el 
yazısı eserler vardır. Kütüphanenin el 
yazısı kısmında mevcut 250 bin eserin 
hemen hepsi çok nadir ve o d<'.rece kıy 
metli şeylerdir. Bunların arasında 

Mısır papirüsleri . eski Slavca ve Rus
ça nadir el yazısı eserler. ve nihayet 
bir çok klasik büyük muharrirlerin il
mi ve edebi kitaplarınm el yazısı asıl • 
lan ve bu büyük adamların mektupla
rı vardır. 

Bu kütüphane, Rusça olarak yapıl
mış neşriyatın en tam kolleksiyonuna 
malik bulunmaktadır. 

Bütün bu kıymet biçilmez eserler, 
kütüphanenin 143 senelik hayatı zar
fında toplanm15 ve bilhassa 20 senC'lik 
Sovyct rej~i esnasında bu ki.itüphn. 
nenin mevcudu iki misline çıkmİştır. 
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Çin Japon harbi 
(Baş tarafı 1 incide) 

MilleUer ccm.lyeUn!n biltçesüıl kabul etml§
Ur. Bundan sonra 23 lcrln raporuna geçilmiş 
ve Elllot ile Pol Bonkur, 23 lcr komlleslne 
tevdi edilmiş olan karar suretinin derhal ka. 
bUl edilmesini istcmi§l~rdlr. Siam ve Polonya 
murahhaaları prensip lUbarllo reye lgUrolt 
etmfyeceklerlnl blldlrmlglerdlr. 

Litvlnot, Çine, bir yardım yapılamadığın. 
dan dolayı teessUr beyan etmııı ve Cenevre. 
nln Çine kargı vazl!eslnl yapacağından ümlL 
var olduğunu llAve etmi3tlr. 
çın murahhası Koo, lstl§nrl komitenin tek_ 

lt!lcrlnl Çin murahhas heyetinln va1'tl merhu 
nunda ilk teşebbUslerini tekrar edebUmesl 
!iarllle kabul ettiğini beyan etmlgtlr. 

HUkt\meUerlnc danışaeaklannı s6yllyen 
bazı murahhasların talebi Uzerlne karar su. 
retlnln kabulll çarııambaya bırakılmıştır. 

.uamble bugtln saat li de toplanacaktır. 

Bir konferans toplanacak 
Cenevre, S - Uzak Şark hadisrlerini 

tetkik etmek üzere Milletler Cemiyeti 
tarafından teşekkül eden komite bu
gün müh:m bir takrir kabul etr.ıiştir. ' 

Japonyamn hattı hareketfoi ':akbih e
den takrir Çinin mülki tamamlığınm 

mi.Hafaasını deruhte eden devletlerin 

derhal bir konferans akdini, bu müddet 

zarf mdan M.:Jletler Cemiyeti azasının 

münferiden Çine yardım etmelerini ve 

asamblenin cel!:esin.: kapatm:ımasını ta
lep etmektedir. Takrirde ismi geçen 

devletler Vaşington konferansına işti -
rak eden idevletlerdir. 

Lehistan murahhası müstenkif kal -

mış, Kanada ve İsviçre murahhasları da 
hükumetlerinden talimat istem:şlerdir. 

Asamble Uza!: Şark ko1?Mtcsi tarafın
dan kaliul edilen takiririn müzakeresini 
yarma tehir etmiştir. 

Cenevre ~hafi',:nde Amerika Cum • 
hurreisinin son nı.tkundan sonra Va. 

şington konferansına iştirak eden dev -

letlerin kolaylıkla toplanac~ğı temin edil 
mektedir. 

Japonlar mukavemet 
göstermiyorlar 

Nanldn IS (A,A,) - BugUnkU Çln resmi 
tcbllğindc deniyor ki: 

''Loylngkatıng tepelerine karşı tekslt edil. 
mil'} olan Japon taarruzu, nklm ko.Jmışt.Ir. 

Çin kıtaatı, ~ka doğru evvelki gUnden. 1 
beri yapmakta olduğu ileri yUrUyU~nde hiç 
bir mukavemet görmemfştlr. 

Şlmnll Çinde, Tslnpu demlryolu üzerinde 
Çin kıtaatı Japonları Sangyıından dışarı at. 
mışlardır, Çin kıtaau, C!Unmandan 35 tUCek 
ve dlğer harp levazımı lğUno.m etmlııUr. 

Çin kuvveperl, Suanşcn, Potov ve Fenk§lalu 
yu Jnponlardnn gcrl clmışlardır. Şimale doğ. 
ru lutaatımızın Uerl yürüyUıın devam edL 
yor: 

Plnghan demlryolu Uzerlnde Japon h:ıtla. 

n 'I'lngııov civarında bulunmaktadır •. Ping. 
§lngvnnm sukutundan sonra yeni cephe, Su. 
tan • Şassı hattı Uzerinde tcs1s olunmuştur. 
Japon ordusunun ileri yUrUyUşU §lmalde Ye. 
menlco clvarındn vuku bulmaktadır. 

Altınları Londraya 
gönderiyorlar 

Hongkong 5 (A,A,) - Salflhlyettar bir 
membadan blldlrildiğlne g6re, son hafta ta. 
tm esnasında Londraya naklcdllmek Uzere 
vapurlara 42 mllyon dolar kıymetlnpc altm 
yüklenmiştir. 

Bu paraların en bUytlk kısmı, Hongkong 
and Şanghay Banldng Corporatlon tarafın. 
dan JrÖnderllmektedir . 
Valansm tckHfi terviç edildi 
C~nevre, G (A,A,) - DUn alqıam toplanan 

meclis, Va1ans hUkQmetinln Akdrnlzln cm. 
niyeti hakkındaki talebini ten1ç eden blr 
karar surcU habul ettikten sonra içtima 
<levrcslno nihayet vcrml_tır. 

Faşist kon2rcs'nin toplnnması 
geri bırakı!dı 

Roma, 6 (A,A, l - 8 teşrlnlevyelde toplan. 
mil.Ilı mukarrer bulunan bUjilk fa.şist kon. 
seylnln l~Umaı, talik cdllml§tlr. Sall'ıhlycttar 
moha!ll. bu tnllldn 'Musollnlnln rahntsız bu. 
ıunmasından neşet eyledlğl hakl;ındn yatı:ın. 

et memlel<eUcrde çıkan ı;ayialnn kat't suret. 
te yalnnıamnktndır. 

• Japon'ar Knşiyende 
Sansi cephesi 6 (A.A.) - Japon kı

talan Tayşov ile Yuanping arasında 

yarı yolda kain K•ışien şehrine gir
mişlerdir. 

ilerliyorlar 
Şanghay cephesi 6 (A.A.) - Liuşia 

hanga hakim bir tepeyi zapteden Ja
pon kıtaları Tsa.işiatzı işgal ederek 

Çin müdafaasının son hattı olan Kia
ting istikametinde bir kilometre ka
dar ilerlemişlerdir. 

Japon bahriye silabendazları bey
nelmilel imti~·az mıntakası civarında 

kain Sanyi • Laneden Çinlileri tardede 

rek Şanghay - Vusung demiryolu isti
kametinde 150 metre kadar ilerlemiş
lerdir. 

Silah salın alacak değil 
Londra, 6 (i\,A,) - Londrndakl Çın maha. 

rtıı, gen ra.l Yttnghuzenfn Londrayı ziyaretin 
nln, 1.§ae edildiği gibi silllh satın almması Ue 
hiçbir a!AkaııJı olmadıtmı blldlrmektt"dir. 

Generalin rcsmt vazlfesl, A vrupn 
vaziyetini tetkik eylemektedir. 

Bir tuğla adam 
öldürdü 

siyası 

Bcyoğlunda Karna,,·ola sokağından geçen 
14 yngında Yani isminde bir çocuğun başına 
bUyük bir tuğla dUşmü;ıtU. Yani kaldınldığt 
hastanede ölmll§tur. 

Cum.'ıurreisi Atatürk evvelki gün An kı.wnj·ı şereflendirmiştir. Buradaki resim-
de Büyül: Önder, ltcndisini l:ari 1 , • J ~ik r =· llet Meclisi Reisi Abdülhn!ik 1 
Renda, Ba§vckil İsmet lnönü, Celal Cay ar ve diğer zevat arasında görülüyor. 

,.\nkarada bir köycülük kongresi tor.!ıı.n ·! .ğı!.lı yazmış:ıl<. Resır:miz 

ittiraJ\ ~denlerle Celiıl Bayru-, Şaki:- Kez: b:r, Ziraat Vekaleti siya:;i 
bir arada gösteriyor ... 

l·o~ı·C}'C 

müst~nn'.'l: 

.s·ıahlar dünya •• u 
kurtara _az! 

Armanya, ltalya ve 
Japonyaya 

savrulan bir tehdit 
Şimali Amerika Birleşik devletlerinin en 

salA.hiycUl malıamı çok uzun süren ve bir 
çok dUnya tehlll<elerJne bclll ba§lı aebcb olan 
bir sUkQttan sonra nihayet scslnl yilk:JC!ttl. 
A.merlka. Cumhurrclsl Ruzveltln, 50 bin A
merika vata.ndll§ı huzurunda. söylediği mu. 
hlm bir nutku ll§ağıda okuyaeal<sınız. 

Umumi harp sonu nlzammı kuuran kud. 
ret, gerek iktisat ve harp kuvveUerl bakı. 
mından, gerek coğrafya ve strateji bakı. 
mından Amerikayı knybettıği gün bUtun 
kıymctlerfnl ve tehditlerini de kaybetmişti. 
Amcrlkanm şu veya bu scbeblerle kabuğuna 
ı;ckllip Avnıpnyı başıboş bırakması. A.vrupa. 
nın içinde ve dışında Avrupaya d!l§man o!.an 
kuvvetlere tehrar dirilmek ve ihmalkAr 
hareketlerine kalkışmak imk~larını vermig. 
tf. 

Eğer İtaıyn Habeşlstana gidebildiyse. bu 
mutlaka Amerlltanm mani olmamı:ı.ın yUzUn. 
den oldu. Eğer fnguterc ltalyaya kal'fil bare. 
l:et edcmediyı;" bu mutlaka Amerlltan yardı • 
nunı temin edememesinden oldu. Amerika, 
İspanya Mdlııeslndc fikrini söylemiş olsaydı 
Berlln ,.e Roma Salarnankaya tek mangır, 

Burgosa tek tayyare ve Santandcrlc Guada.. 
lajara'ya gönüllü gönderemezdi. 

Gene bunun gibi Amerika Avrupa lle el 
blrllğl yapını§ olsaydı Japonyanm Çlndekl 
clna_ycUcro karar vermesi haddi mlydJ? 

Bununlı:ı. beraber geçen günlerin yalnız 

Avrupa için değil, bizzat n blnne!s A 
merika için de bilyllk tehllkeler hazırladığı 

bir hakikatti. LAldn Amerika Ucaret blAn. 
çosu dünyanın feltılteUere glrmcslnden zer_ 
re kadar m!itceıısfr olmıyor, blUUds ta.zla 
ka.r gösteriyordu. Bunun için Amerika: 
"- Bana ne? .. pol!Uko.sında devo.mı doğru 

buluyordu. Ul.kln tJcaret bH!.nçosunun arL 
makta devam eden ktınnın, slyast hMlsele. 
rln aldığı yeni istikametler yU:ı:tlnden bir. 
denbire kcs!llvcrcecğl de bir hakikatti. BU. 
tUn tehdlUerlle yaklli§an bu hakikat nihayet 
Amerikayı medeni dOnyaya kar§ı borçlu ol. 
duğu vazifeye yakla§tırmıı bulunuyor. Ruz. 
~·clUn ~ağıda okuyacağınız nutku, İtalfayt 
Almanyayı Ye Oaponyayı parlak Uniforma ve 
§ntataUı tehdlUer, zorbalıklar ve yağmaker. 
ilkler llleUnden halla edecek derecede kor. 
kunç bir tehdittir. 
Almanyayı Japonyayı parlak Unllorma ve 

Almanya, Japonya. ye ltaıynda hoga.fm 
yağı kesilmek üzeredir. 

HABER 

• • 
Şikago, 5 (A.A.) - Bir köprünün 

cıçrlı~ı münasebet:yle bir nutu!: söyliyen 50 bin k'.şinin öni'nde söyle<ıiği nutu~ 
reisicumhur Ruzvelt, harici siyaset me· bi.itün devlet raC:yolan tarafından neı· 
selelerine de temas etmış ve bazı dev- redilecektir. Curr.hurreisinin bu nutkU 

Ietler aleyhinde şidedtli hücumlarda bu- çok alkı_şlanmıştır. Nutuk bütün hükt1· 

lunmuştur. metlerin emrine amade bulunduruımatc 
Ruzvelt ezo:.imle demiştir ki: üz:re Amerikanın bütün siyasi mümcs· 
Briand - Kellog paktmm doğurdu- sillerine gönderilecektir. 

ğu büyük ümitler, yakın zamanlarda bir !Fransız gazeteleri ne diyorlar? 
tethiş ve anarşi devresi içinde yok olup p . 6 {A A ) R 1 · k" 

· · · B · bu d b" k ı arıs, . . - uzve tın nut .. 
gıtmı~tır. u vazıyet, n an ır aç I 
sene evvel, diğer milletlerin dahili işle-

hakkında mütalealar serdeden Le Jour 

' 

gazetesi diyor ki: 
rine sebepsiz müdahaleler ve yabancı 
meriıleketlerih arazisi {!zerinde yapılan "Bu nutuk, sulhu ihlal ctmeğe çalı· 
işgaller ile başlamış ve bugün medeni- şan devletlere açıktan açığa yapılmı~ 
yetin temellerini sarsacak vahim tehli- bir ihtardır. Bu nutuk, 1919 dan bugti· 

ke halini almıştır. ne kadar Birleşik Amerikada teşekkül 
Harp ilan edilmeksizin, haber ver- etmiş bü~·:in hükumetlerin hattı hareke· 

meksizin ve haksız yere ve ayni zaman- ti olmuş olan tam bitaraflık siyaseti ile 
da büyük bir soğukka•1hlıkla sivil ahali, alakayı kesmektedir. 
tayyare bambalariyle katledilmektedir 
ve denizahı gemileri sebepsiz yere, is
mine hali sulh denen bir devirde gemi
ler batırmaktadır. Bazı milletler, ken· 
dilerine hiç bir fenalığı dokunıruyan di
ğer memleketlerin dahili harplerine iş-

tirak eylemektedir. Bazı milletler, l:erJ:ii 
lcri için isted=kırri hürriyetleri ba:ka. 

lan için kabul etmem~kteciir. Maale
sef, bu gayri me~ru harck('tler salgının 

sirayet sahasını geni§letmekte olduğu 
gibi gözükmektedir. Bir hastalık salgı
nı siyaret sahasını geniş!etmeğe başlar
sa, cemaat bir karanti.1e konulmasını 
ve hastalığın sirayetine karşı cemaatin 
sıhhatinin vikayesi için buna herkesin 
iştirak eylemesini tasvip etmektedir. 

Bu vaziyette, Amerika Birleşik dev
lelerinin de bir hacuma maruz kalmı

yacağım kimse ileri süremez. Silah, em 
niyeti temine kafi gelmiyecek bir hale 
gelmiştir. Bu gidişle medeniyet mah
volacak ve insaniyet, girdaba yuvarlana 
caktır. Sulbü seven milletkrrin, sulhu 
temin edecek mahiyetteki kanunları ve 
prensipleri idameye gayret sarfetmele
ri lazımdır. Bu milletler, her türlü 
muahede ihlallerine muhalefet etmeli
dir. Amerika Birleşik devletlerinin basit 
bir karışmamazlığı ve basit bir bitaraf
lığı kafi değildir. 

Nutuk siyasf rniimessilfere 
gönderilecek 

Şikago, 6 (A.A.) - Ruzveltin dün 

Ruzvclt, Amerika milletinin asude 
ğisini temin etmek için infirat siya· 

setinin kafi olmadığım beyan etmiştir. 

Bu sözler, yeni dünyada pek büyük a· 
kisler hasıl edecektir .• , 

Epoque gazetesinden: 

"Son SÖ'?Ün kuvvett~n başl:a bir ka• 
m·n t~:-..:n-.z.~:ıkta o!::n devletlere kalıp 

kalmıyacağı sualini sormakta olan sulh· 
perver milletler, bedbinliğe düşmek il· 

zere idiler. Şimdi yeni dünyadan sal!· 
hiyttar bir ses, onlara biraz ümit getir• 
miştir. 

Uzun müddet Avrupa işleriyle met· 
gul olmaktan imtina etmiş olan Ameri• 
ka, Reisicumhuru Ruzveltin sesi ile yarı 
lış yola sapmış olduğunu ve harpten 
kurtulmak matlup olduğu tal:dirde milf 
terek sulh işine iştirak etmeleri Jazııt1 
geldiğini itiraf etmektedir ... 

Ingiliz gazeteleri müsait 
karşıladılar 

Londra, 6 (A.A.) -Ruzveltin nut· 
ku, Londra matbuatında derin aliisJer 
hasıl etmiştir. 

Londra gazeteleri, bilhasca bu nut .. 
kun "beynelmilel huzursuzluğa sebe· 
b;yet veren memleketleri, sulh severı 

milletlerin karantinaya tab~ tutmaları -
Uzımgeleceği fıkrasına ehemmiyetle 
işaret etmektedirler. 

Italya Paris anlaş
masını kabul etti 

Times gazeteci, bu nutku, Amerika .. 
nın cihan siyasetini aksettirir mahf.yet• 

te telakki etmemektedir. 

Times, şöyle diyor: 
"Uzlaşma yolunda "girmekten imtina 

etmek ve münhasıran faaliyetlerinin öl· 

çüsü olarak kuvvctlerfJ1i istimal eyle .. 
mek isteyenler, yalnız kendi komşula· 
rım değil, Rusveltin klediği gibi ayni 
zamanda medeniyeti tehch etmektedir
ler. 

(Bat} tarafı 1 incide) 
bir 3ekllde tczahUr ettiği noktasına da ayrı. 
en işaret cdllmektcdlr. 

Araşhrmaya son verildi 
Londra, 5 (A.A.) -Röyter ajansı

nın öğrendiğine göre Basilik'e taarruz 
etmiş olan denizaltı gemisini bulmak 
için yapılmakta olan araştırmalar bı

rakılmıştır. 1ngiliz gemileri, normal 
devriye vazifelerine baı:lamışlardır. 

Asiler de bnşka iddiada 
Salamanka 6 <AA.) - Karargahı 

umumi tebliğ ediyor: 
Asturie' ceph.esi: Cora, neriga ve 

daha bazı sırtlar kıtaatımız tarafın

dan !şgal edilmiştir. 
Leon cephesi: Bazı kasabalarla ma

giendome dağ silsilesi kamiien işgal 

edilmiştir. Düşman sahada birçok ölü 
ter!ı:etmiştir Kıtaları:nı1 şimal istika
metinde Sanjuste geçidini geride bıra
karak ilerlemişlerdir. 
Diğer cephelerde topçu ve piyade 

ateşi teati edilmiştir. 

Gönilllüler geri çekilmezse 
Lon:ira. 5 (A.A.) - Milletler Cemi

yetine mühazeret birliği, itihaz ettiği 

bir kararda şayet İspanyada harbet
mekte olan gönüllülerin geri alınması 

gerçekleştirilemezse hükumetçi İspan
yollara serbestce istedikleri harp leva
zımının ver:Imcsini ist~meketdir. 

Frankoya iltihak etmek istemiş 
Saint Jean de Luz, 5 (A.A.) - İs

yanın bidayetinde Madrit l:O:ikOmeti ta
rc- ;mdan harbiye nazırlığma tayin edil
m:~ o'an Ger.eral Castello şimdi buraya 
gelmiş ve Franko tarafına geçmek arzu
sunu izhar etmiştir. Franko bu talebi 

kati olarak reddetmiştir. 

ilerlemeye kar mani olamamış 
Lcon cephesi, S (A.A.) - Leon mm 

takasına yağan kar, general Arenda kı
talarının ilerlemesine mani olmamıştır. 
Bu kıtalar, Sapjusto civarlarına kadar 
gelmiş ve Fenadan Agujas'a kadar bü

tün Asturies mevzilerbi işgal eylemiş

tir. 
Salamanka, 5 (A.A.) - Umumi ka

rargahın tehliği: 

Asturias cephesi: Şarkta Frankist 
kıtaatı fena havaya rağmen ileri yü
rüyüşlerine devam ederek Cavadonka 
dağınm cenubundaki Enol gölünü işgal 
ettikten sonra bu dağı da ele geçirmiş
lerdir. Şimalde Onis'in öte tarafında 

kıtaatrmız Coda.da dağını zaptetmek 
suretiyle Europa dağlar silspesinin şi
mıılindeki bütün düşman mevzilerini çe 
virmişlerdir. 

Leon cephesinde: Havaların çok 
fena gitmesir.e rağmen mafrezelerimiz
den biri Valdelugeros tepelerini zap-

tetmiş ve .diğer birisi de Loma del Ajo
yu ele geç~rmiştir. Nih:ıyet ü9üncü bir 
kol San J usto gecidine varmıştır 

A iler aX-ır za~·iata uğradı 
Valensiya 6 (A.A.) - Milli mUda

faa nezaretinin bir tebJlğine göre bu 
ayın 5 inci günü cephenin şrrkmda 

milisler, Cabranm f!imalindcl Canvas 

yolu üzerinde 408 rakamlı tepeyi ifjgal 
etmişlerdir. 

Cenup mıntakasında Luguero kasa· 
bası civarında mn:sler dü~manın iki 
taarruzunu def ederek asileri ağır za-
yiata uğratmışlardır. 1 

Japonyaya cevap mı ? 
Vaşington, 6 (A.A.) - Röyter ajansı 

muhabirinden: 

Rusveltin nutku Amerika gazeteleri• 
nin uzun mütalealanna me1"ZU tcşkO 
etmektedir. 

Gazetelerin ekserisi bu nutkun Ja • 
ponyanın Çinideki harekatını takh"h ma· 
hiyetinde ve binneticc Amerikanın Mil• 
letler Cemiyeti tarafından bu bapta icr' 
edilecel: herhangi bir harekete mtiz:ahe-' 
ret edeeeğıinin b:r işareti addetmekte " 

<lirler. 
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Mcireşaı dün 
An karaya 

.Uost ve rn .. tt . 

cikşam 
gitti 

nıanevr 1 u efık Yugoslav ordusu 
Atina a arında bulunduktan ' sonra. 
len B,'V:a .. dka. uğrayarak ı:ıehrimize ge-

•vu • ı · -
renı F . er canıharbiye reisimiz ma-
Prese t:~~: Çakmak dün akşamki eks
karaya h an hueusi bir vagonla An-
M~ra areket etmiştir. 

bütun" "§al istasyonda şehrimizdeki 
askeri k" lannıı"t er an tarafmdan uğur-

"' ır. 

Atina MarPsa'nı ff"l'Trarı 
diriyor: 

5 
<A.A.) - Atina ajansı bil-

1'Urkiye G 
reşal F enelkurmav Ba~k~m nıa-

evz· -
?nubrib' 1 Ça1<mak. Adatene torp'to 

ınden B . 
At inada h • .. v aşvekıl M. Meta kı-asa 
laVl te~eı~~:dugü hüsnü kab1ılc1ı-n do
sasa v kurlerini ve gerek M Metak
~efle~i~ gerek Yllksek E 1en orduı:ıumın 
zanıana e Selarnıarını bildiren ve aynı 
hakkın 'l d.ost VQ müttefik mem'"'"Pt 

d1kı sa . • h' . 'f f ede"' b' ınımı ıssıyatınt ' ~ e " ır t · . · · -----..:_:~r göndermiştir. JJ!are~r:ıl Fevzı aÇ_lc_ma_T~ _ _ _ 

Genera_l __ S_u_r_,__iye bü tçesi 

B 
IVletaksas An\toli'il <e~sıs olii1a 

aay ~a~a~a~a~ 
Şehri ın 17 inci günü Parlamento Cebeli· 

J< lllfzd e bulunaca k düru:ıdakl s eçlm!er· 
D ~nt Ç!yano den sonra açı l acak 
1 a. 6 h ii m Üz dek 1 ay da!e~r;:;o~l~·;~etes~nueri~:r::~ve:ı~i =~ 
ç 1 b d e A o" 8 ray"'' natta. parlamentonun açılmasrnm Cebelidll. 

o ruzdaki seçimlerin bitmesinden sonraya ta.. 
b. ıre 1 i yor lik edildiğini bildirmiş ve müstakbel biltçe. 
~\'Vel nin altın esa~ı üzerinden tesbit olunacağını 

c ~ C<! ?neını k t' · · · egini e e ımızı zıyaret ede- ilive eylemiştir. 
ge11~raı ~2dığımız Yunan Başvekili Suriyeniıı istikJafi suya mı 
tesi gün·· etaksas ayın 16 ıncr cumar- düşi.iyor 
Ve I>a.zaru ':ti~adan . h~rek!."t edece! Şam 5 (Hususi) - Burada Suriye-
etıniş 1 günu şehrımıze muvasalat nin istiklalinin suya düşmekte olduguv 

b o acaktır 1 
ost ~ · endişeleri uyanmıştır. 

Ve ağieb· ~na~ Başvekili deniz yolile Radikal - sosyalist matbuatında 
misile 

1 ıhtıınal bir Yunan harp ge.I sehri . görülen bazı ne:;riyat Suriyenin istik-
Metaks · mıze gelecektir. General lalini temin eden Fransa ile ittifak 
ket edeası~n. aynı gün Ankaraya hare- l ceg muahe:lesinin ancak bir takını kayıt-

Muh• 
1 

bilinmektedir. ı lar ve şartlar altında tasdik edilece-
tnizden~erell'l Yunan Başvekili .,,,hri· ay '{'-' ğini göstermektedir. Fransız parla-
geJiııinden ~:!1 b~c~Jazar günü yani men tosunun ilk içtimalarında tasdika 
aYrılacakt ır ta sonra trenle davet edileceği muahedenin, bazı nok-V' ır. 

erilen h .. talarmın tadili muhakkak olduğunda 
:Ye '.N'a abere gore, İtalya Harici- ısrar ed'lmekt<?dir. 

nıiz· 'Zi'Zlrı Rant Cianonun memleketi- Fransız mahafili buna "tadil,, de-
h b Yaret ede v. d h" • · · gVı·ı "'k 1 · · k a eraar . cegın en ukumetımız , ı ma .. namını verıyor.ar, anca 
~ Cdılıniştir. ikmal edilecek noktalar, Fransaya bir 
alnız 'Ziy · takım kontrol ve müdahale hakları :tneıni-=ıtı·... aretın gUnü takl\rrür et-

y ' F' k verilmesine dair olacaktır. Bu husus-
ki ikin . · a at bugünün önümüzde-
ı· cı teşn ta artık şüpheye yer yoktur. Bunun 
1l'lllıekted 'r. n ayı içinde olacağı bi- ı için, Başvekil Cemil bey·n bugünlerde 

Se ·ı R l\eır Yı ıza 
Ya::ıoı kurta ramı
~ıaziz 

6 
ğ • n d ·-ı n e m 1 n 

İlıta ~ı· . <Hususi) - Sergere Seyid 

lliıı İdd·azı;: ll'lilddeiumumisi Hatemi-
n:ı k ıana111 

e teair. esile mahkemeye veril-

IflSeYid nıza . t. 
Y anarak .. ıs ıcvap esnasında ha· 

" ~o''le .. 1 . . - ne " soy enmıştır: 
ı n bir· . 
arını o ıst ıda ile idam mahkum 

snıanı 
bir adatnd 1 Padişahına affet tiren 

k ttn S' 
u.rtaranı · "' mdi kendi kellemi 

a:vaca v 

Seytd İl gıın.,, 

kuruş Par~<:atıın üzerinde ancak iki 

servetini . çıkmıştır. Serkerde bütün 
. . ısyan 
ıtırat et-. . uğrunda sarfettiğini 

•ulŞh:r. 
;:.,,. 

~atıhk ~ocuk arabası 
Az kuIIant1 . 

te§rinie\1 nuş hır çocuk arabası 8 
. \>el cu .... S 

nınde sat ma gunu andalbel;leste. 
ılacaktrr. 

0 k" Van~ın 
s Udara B h . 

jne~{'" M a ur anıye mahallesinde 
Çlkrn:.

1

1 
ehmedin evinden dün yangın 

y ş, ev tamamen yanmıştır. 

d 
anzıııın devrilen mangal yu"' .. 

~n 0ıa v zun-
---:. ugu anlaşılmıştıf. 

Çırağan sarayı 
l a m i r ettl rile~ek 
İstanbul 1 un marı sırasında Çıra v 

sarayının d t , . gan 
B a amırı takarrür etm· t' 

unun için beled' , . ış ır. 
dürü Zi . )le ımar Şubesi mü-

~·c.n iş/~~~a~;~~~-tindc bir konıis-

Parise gidc;.·eği musırran söylenmek

tedir. 

ıÇERJDE: 
•İş dairesi, şehrimiıde beyanname verme_ 

den çaltşan 50 kadar mUessese bulmuş ve 
bunları Cumhuriyet müddeiumumiliğine ver -
miştır. 

* Ttmkofis İstanbul şubesi muamelltmın 

teftişine bll!Jlanmıştı:r. . a. a.lt karar? 
• MUddeluınumU!k Arıf oruc 

dtin temylz etmiştir. bi . h 
• Dl .. tabibleri kongresinde seçilen r e. 

Y t ki halktan maada_ yet dişçi mektebinde a r 
d 1 edilıneınesl için teşeb_ 

sının dişlerinin te av 
bUsler yapmaJttadır. aıarmdan Dede 

• tzmlrin tanınmış s!IJ'I Emine dtin ak 
1 "2 ya .. ıarmda ıcızı • 

Reınzin n ~ Y .. nncasmı karıştı_ 
babaSmın ta.,.... 

şam odasına t almış ve çıkan 
rırken tabanca kazaen a eş 

ölU Une sebeb olmuştur. 
mermi Eminenin m al ınalarmı tetkik ve 

ti halkevl Ç ış • Par ve buslannuzdan bir r edilen ıne 
teftişe memu 

1 
bitirerek raporlarını ver. 

kısmı vazifelerin aporlarınr Meclis a.. 
dl Df~erlerl de r 

m.lşler r. " enel sekreterliğine ve 
çılmcaya. kadar Parti g 

re'eeklcrdlr. .. tskeleslndekl llst kıs 
• KöprUnlln ıca:ıko:adar wı:atrlarak vap~ 

mmın KöprU Uze ne dog-rtıdan doğruya 
!ardan çıkan yoıcuı~r~ni temin için tetkikat 
köprU Ustüne geçme P t bitmiş ve bu kııı.. 

kt idi Tetklka 
yapılma a ' karar "erilmlşür .. lnşa_ 
mın da yapılmasına. dar baıılanarak parça 
ata birkaç gUne ka 
yerine konacaktır.. tstabnul llmanma 

ııı:nanının • Trabzon ...... abzona giden liman 
tanzim için '' 1 raptt işini }{anyaslı dUn gelmiştir. 

işleri mUdt!rU Rauf!. Trabzon limanının dev 
Liman işleri mUdilrU. trnl" ve orada yeni ı 

1 ikmal e y rl muamelesln . !';imdi burada yeni 
ı tmıftır. ·· l bUrolan tcs ıı e . rograını hazırlanacak-

idare için bir me~aı 11 
tır .• 

HABER - Ak~am postası 

Yugoslav 
kabinesindeki 

Oeğlşlkllğln mahiyeti 
n edir? 

Belgrad 6 (A.A.) - Yugoslavya ra

dikal birliği fırkasının naşiri efkarı 
olan Samopraya gaıttesi, başmakale
sini pazartesi günü kabinede yapıl

mış olan tad'lata tahsis etmiştir. 
"Kabinedeki tadHatm manası., un

vanlı bir makalede bu gazete, bu tadi
latın kabineyi yeni bir tak!m işler 
görmcıfo hazırlamak maksadile yapıl
mıs olduğunu yazmaktadır. 

Kabinede!<i mevkilerini terkeMııiş 
olan hükumet erkanının yer;ne doğru
dan doğruya halktan gelen ve binaen 
aleyh hilk(ımeti milletin ihtiyacatm
dan iyice haberoar edebilecek bir va
ziyette bulunan zevat getü ilmiştir. 

Stoy:ıdinoviç hükümeti, en büyük 
düşmanlarının da kabul ve teslim et
mesi lazım gelen meziyetlere malik
tir. 

Bu hükumet, hiçbir zaman şahsi 
bir siyaset takio etmediği gibi fırka 
siyaseti de takip etmemiş, d~ima dev 
Jetin hayati menfaatlerini müdafaa 
etmiştir. 

Bu gazete, netice olarak kabinenin 
Yugosla;ya radikal birliği mahiyetini 
muhafaza etmekte olduğunu, çünkü 
fırkanın ı:ıefi olan Stoyadinoviçe olan 
sadakat ve merbutiyeti sebebile bu
nun hilafını tasavvur etmenin müm
kün olmadığım yazmaktadır. 

Romanya ile 
Ticari milnasebatı

mız yeniden 
başlayacak 

Ankara 5 (A.A) - Romanya ithal 
rejimi ithalatçı memleketler paralarını 
kuvvetli ve zayıf diye ikiye ayrrryor ve 

kuvvetli dövizli saydığı memleketlerden 
gelecek mallar için ithalatçıdan yüzde 
38 nisbetinde bir prim ahyor.du. Türki-

ye dövizi kuvetli memletkler arasına 

konmuş.tu. Bu suretle resmi kuru 80 ley 
olan bir Türk lirası primle beraber 110 
ley ediyor ve zayıf dövizli memleketler 
arasına giren rakiplerimiz karşısında va 
ziyetimiz güçleşiyordu. 

Bu vaziyete nihayet vermek için hü
kumetimizce yapılan teşebbüsler seme
resini vermiş bulunmaktadır. Halen 
Türk lirasının Rumen milli bankasında
ki kuru alı§ta 81, satışta 85 leydir. Sa
lahiyetli bankalavJaki kur ise alışta 

84,5, satışta 85 Jeydir. Yani eski res
mi kura yakxn bir kur tces&:.is etmiştir. 
Bu vaziyetin aşağr yukarı durmuş olan 

• Mezunen Londraye. giden İngiliz büyük 
elçisi Slr Percy Loren önümüzdeki hafta zar 
tında memleketimize dönecektir • 

• Çekoslovakyanm İstanbul başkonsolosu 
M. Kvetoslav Greger mezunen memleket!İıe 
gitmiştir. Ba,konsolose. Viskonsolos doktor 
Anton Mıı.yr Harting vekı\let edecektir. 

• Belediye tramvay şlrkeUnln yaptrrdığr 
yollar? matlO.ba muvafık görmediğinden ka. 
bul etmemiştir. 

• Yeni lstlmlAk kanunu lsUmla.klerl ltalay. 
la.ştrrdığrndan istlmlı\k komisyonu l!ğvedlle. 
eektır. 

• Konservatuvara kabul lçin açılan lmtl. 
hana 298 kişi mUracaat etmiştir. İmtihan 

sonunda kız ve erkek olmak üzere 85 kişi 
muvaffak olmuştur. Yeni talebenin de kaydı 
yapılarak derelere başlanmıştır. 

• Nazilli fabrikasının ktlşat resmi önümüz 
deki hafta yapıJacl'ktır. 

• TUrklyede birçok seneler kalarak memle. 
ketlmlzi yakından tanımış ve şark eserlerini 
uzun zaman tetkik etmiş olan Amerika bir-

6 
ÇARŞilffiA 

lLRTEŞRlN - 1087 
Ilicrl: 1356 - Rece: 30 

tstanbulun kurtuluşu 
OUnr,ın dotu,o 

6.01 

OtınPşln batı,ı 

17,47 
Vakit :;atatı ö~!e Jklndl .'.k~am Yııtc;ı lm:ıı,, , 

4,40 12,02 llS,16 17,47 19,16 4,22 
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Tekirdağh Hüseyine 
şampiyonluk 

kemeri ta kıld ı 

Eminönü Halkevi başkanı llüseyiııe 7.-cmcri taf,\1rlwn 

Eminönü Halkevi tarafından tertip 
edilen Türkiye başpehlivanlık müsa
bakasında geçen sene olduğu gibi bu 
sene de Türkiye başpehlivanlık unva
nım kazanan Tekirdağlı Hüseyine dün 

Halkevinde merasimle şampiyonluk 
kemeri takılmıştır. 

Ev başkam Agah Sırrı Levend ev

vela Tekirdağlıyı davetlilere takdim 
etmiş, sonra kısa bir söyleYde buluna
rak kemeri Tekirdağlının beline tak

mıştır. 

Başkan bundan sonra, Halkevi. ta

ra.f ından gayri federe klüpler arasın-

da tertip edilen müsabakalarda birin
ci gelen Aksaray klübüne de hir kupa 

vermiştir. 

Aksaray klübUnden bir genç, gayri 
federe klüpleri himaye etiğitnden do
layı Eminönü Halkevine teşekkürleri-

Çekler Yugoslav
ları yendi 

Beneş kupası için Prag şehrinde 

karşılaşan Çek ve Yugoslav milli ta· 
kımlarının maçını Çekler 5-4 kazan
mışlardır. 

Romanyaya ihracatımızı yeniden temin 
edeceği ve klcringin işlemesini kolay
laştıracağı tabiidir. 

leşlk cumhuriyetleri hüktımeti sefaret mllste 
şan mister Chau Müzeler idaresine müracaat 
ederek, Çinili köşk mUzesinde teşhir olun. 
ınak üzere 70-80 parçadan ibaret bir çcşmı 
bUlbUIU koleksiyonu hediye etmiştir. 

OIŞARIDA: 
• Yunı:ı.n ordusu manevraları nıuvıı.tfe.kiyet 

le devam etmektedir. 
• Avusturyade. bir askeri tayyare, kanat. 

tarından birinin kopması üzerine Aspern tay 
yare meydanına düşerek parçalanmıştır. 
Dört kişi tele! olmuııtur. 

• Yunanistanın Jcrax torpido muhrib!ndc 
bir atımlık barut, vaktinden evvel iştial et.. 
miştir. 3 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmrştTr. 

• Belgrad Universltesl gençliği Türkiye ile 
Yugoslavya yUksek mektep talebeleri arasın_ 
dakl yakmlık ve işbirliğini, terakki ve inki_ 
ı:af ve iki memleltet arasındaki destluğu ne_ 
sllden nesile intikal ettirmek maksadlle Tür 
kiye - Yugoslavya Onlverslte gençliği dost. 
tuk cemiyeti namlle bir cemiyet teşkil et
miştir. 

• Belçika başvekili Van Zclnnd yııkrnda 
Roma.ya giderek İtalyan rtcalile temaslarda 
bulunacaktrr. 

• Amerlka mel!al na?:rrr gazetecilere beya 
na.tında ekonomik meseleler hakkmrla t&hltL 
kat yapmakta olan Dük de Vlndsor tahklka_ 
tma devam için Amerikaya geldiği takdirde 
mesai nezaretinin kendlıılne her suretle yaz.. 
clım edect>ğlnl beyan etml§tir. 

• Fl'lstinde sansür kaldırılmrşhr .. 

ni bildirmiş, sonra davetliler büfede 
çay ve pastalarla izaz edilmişlerdir. 

Bulgar 
pehlivanı 

Dangalof lslanbula 
çağırıldı 

Portekizli Pereirayı yendikten son

ra kendisine Avrupa şampiyonu unva· 

nını veren Bulgar pehlivanı Dangalo

fun Türk pehlivanlarına meydan oku

duğunu yazmıştık. 

Dankolofun bu sözleri ileri gelne 
pehlivanlara söylenm;ş onla:- da Bul

gar pehlivanile her zaman güreşe ha
zır olduklarını hi1dirmişlerdL 

Bunun üzerine Dankolofa mektup 
yazılarak davet edilmiş ve ne zaman 
!stanbula geleceği sorulmuştur. 

Bulgar başpehlivanı daveti kabul 
edip ge!ir!'!e burada Tekirdağlı ve Mü
layim ile birer müsabaka yapacaktır. 

Altınordu klübü· 
nün kong resi 

Altınordıt ldiibiindcn: 

10/ 10/937 pazar günü saat 15 de 
kongremiz olduğundan kayıtlarını tec 
dit ettirenlerin gelmeleri rica olunur. 

Klakson çalmak 
yasak 

Gece yarısından sonra da 
korna ~almmıyacak 

'Emnlyct Md. belediye suçları i.şlıyenlerin 

şiddetle cezalandmlmaları için merkezlere 
yeni emirler vi!rmlştı.r. Bu meyanda ehemmi. 
yetle takip edilecek fşlerden bir kıs:gn §Ull-

111.rdır: 

Şehir içinde klakson çalan şoförle'i-, sllrdllk 
!eri otomoblller resmi makamlara, sefareL 
hane ve koruıoloaluklara velhasıl kime ve 
hangi makama alt olursa olsun çevrilip Em. 

niyet mUdUrlUğ'Une getirilecek:, mUdUr tara.. 
tından bizzat görllldUkten sonra ce~ale.ndırı. 
lacaktır .. 

Saat yirmi dörtten sonra korna çalma]{ da. 
memnudur. Günden güne çoğaldığı görillen 
at arabaları ile yolları kapayanlar bunlan 
hızlı sürenler de cezııla.ndırılacnktır. 

At arabalarının tekcrlelderi yaya kaldırım 
Jarm kenarlarını yalıyarak geçecektir. Ve 

bunlar sUratll ves:ı.ite daima yol verecek. 
terdir. Arabaların sokaklarda yarış etmeleri, 
şehir dışında lCımbasız, araba sürmeleri de 
yasaktır .. 

Emniyet direktörü Salih Kılıç dün şunları 
söylemiştir: 

'•- BUtUn belediye kararlarında büttin po
lis harekete geçecek, yasaklar bUtün polis 
kadrosu ile <iaima tıı.ldp edllerelt 1stanbulda 
bu iş art1k istikrar bulacaktır. 

BUtUn polisi ~ehrln intizam hareketlerinde 
ve belecliyece verilecek kare.rların tatbikinde, 
devA.mlı olarak kullanmak için tcrtıbatlı bu.. 
ıunuyoruz.,, 

H A~~~ 
lsianbulun en çok saldan hakiki 
akşam gazetesidir . .,, İlanlarını 
HABER'e verenler kô.r ederler. 

• Filistlnde Musuldan petrol nakleden bo. 

rularda müfrit Araplar tarafından tahribat 
yapılmıştır. Muhtellf noktalarda telefon ve 1 
telgrM hatlarınn ınılka!!t olmuştur. H'lMı,.cıe 
yollar Uzerlnc taşlar konmu§ ve nak!lyat 

\'asıtaları üzerine ateş edilmiştir. 1 •---------------· 



6 İLKTEŞRiN - 1937 . 

Bugün~O 

radyo 
programı 

ısrANBUL: 

1_8,80 plAkla dans musikisi, 19,30 bayan 
Julya ta.rafından §an: Armonik ve gitar re. 
fakatile, 20 Bimen ve arkada,şları taratmdan 
Türk musikisi ve halk şarlaları, 20,30 Ömer 
Rıza. tarafından arapça söylev, 20,45 Nezihe 
ve arkadaşları tarafından TUrk musikisi ve 
halk şarkıları, saat ayarı, 21,15 orkestra, 
22,15 ajans ve borsa haberleri, ve ertesi gU. 
nUn programr, 22,30 plıtkla. sololar, opera ve 
operet parçaları, 23 son. 
B1JKREŞ: 

20,20 konferans, gramofon, 21,45 piyano 
konseri, 22,15 §an konseri, 22,35 hava, ha.. 
berter, spor, 22,50 askert bando. 
LONDRA: 

17,50 konser, 18,35 orkestra kon.serf, 19,05 
çocuklarm za.ma.ııı, 20,05 muııikl, 20,25 eğlen 
celi konser, 21,05 karrşik yaym, 21,35 orkes. 
tra konııerl, 22,35 konuşma, 28,0ti karl§ık 

musiki, 23,50 piyano konseri, 24,03 kart§ık 
ya.ym, 24,30 dans orkestram, 1,35 haberler, 
bava vesalre, 1,45 gramofon . 

. 'PA.BlS: 
18,015 kanştk yayın, 19,31S §&rkıle.r, 19,45 

konu)Jmalar, 20,mı piyano konseri, vlyolonııel 
konseri, 21,()5 haberler, mizab 22,35 revü, o. 
da muslkiııl, 24,M gramofon, ha.va, ha.herler, 
vesaire, 
BOMA~ 

18,20 oda muslklsl, 18,55 karıttk yaym, 
21,45 karrşık musiki, 22,05 orkestra. konseri, 
22,45 turizm 22,55 askeri bando, 23,50 dans 
:ı:nuslldsi. tstlrahatıerde haberler. 

-...... -.---- HABER - J\ktam postası · 

lstanbul Sıhhi -Müesseseler Arttırma·ı 
ve Eksiltme Komisyonundan: . 

lstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu hademeleri ,:.çin mevcut p.rtnıamesine ıör~ 

(135) takım kasketli elbise ile (41) adet palto açık eksiltmeye konmuştur. 
1 - E'ltsiltme: Çağaloğ1unda; İstanbul Srhhat ve içtimai Muavenet Müdür

ltiğü binasındaki komisyori:fa 13-10- 937 Çar§amba günü 11aat (14,30) da ya
pılacaktır. 

2 - Tahmini fiyat: Bir takım kasketli elbise (1455) ve bir adet palto (1188) 
kuruştur. 

3- Muvakkat garanti: (183) lira (85) kuruştur. 
4 - İstekliler şartname ve numuneleri her gün Çemberlitaş civarında Fuat. 

paşa türbesi karşısında Leyli Trp Talebe Yurdu Merkezinde görebilirler. 
5 - istekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikası ile (2490) sayılı kanun

da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektup 
lariyle birı.:.kte belli gün -re satte komisyona gelmeleri. (6432) 

Istanbul .Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve E~siltme Komisyonundan: 

Leylt Tıp Talebe Yurdu talebesi için mevcut şartnamesine göre 1000 çift kı~
lık iskarpin açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - E~iltme: Cağaoğlunda İstanbul 

binasmldaki komisyonda 13-10- 937 
2 - Tahtnirıi. Iint: Bir ..rift iskarpin 
3 - Muvakkat garanti: 3 7 5 liradır. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü 
çarşamba günü saat 15 de yapılacaktl'r. 
SOO kuruştur • 

4 - İstekliler şartname ve nümuneyi hr - ;:.ün Çemberlitaş civarında Fuatpaşa 
türbesi kar!ttsında Leyli Tıp Talebe Yurdu ırnerkezinde görebilirlıer. 

5 - istekliler cart seneye ait Ticaret Odasr vesikası ile (2490) sayılı kanun
da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat ga-anti makbuz veya banka mektup 
lariyle birlikte belli gün ve s:ıtte komisyona gelmeleri (6433) ' 

Ziraat Mektebi Mezunları ~ranıyor 
c .. - ........ r;mm:m::r.L------ inhisarlar Umum Müdürlügvünde.n · ı •: 1şç1 er İi Orta ziraat mektebi rnezunlamıdan askerliğini yapmış 35 yaşını geçmemiş 

ls Kanunu size ne haklar vermiş ii olanların taşra teşkilatımızdaki ziraat tahrir kontrol nıeQJurluklanna 50 lira ilcr
ve ;izden neler istiyor bilmeğe mec- n etle ve namze~ sıfatiyle tayinleri mukarrer bulunduğundan talip olanların 10 gün 
bursunuz. n z_~nda . aş.a~:da yazılc evralı:r müsbite Jerini hamilen bir dilekçe ile müracaatları 

~ Bunlan size sual cevaplı, toplu U lıi.1Zumu bıldırı~ır. ,6671) . 
ve pratik olarak öğretecek olan: il l- 01:~ zıra~t _mek. ttbi mezunu olduğuna dair şahadetname veya tasdikname 

t . • ını· • kanun•~-'- 2 - Nufus huvıyet varakası t verenın ve ışç n ı nan: • 
.. d l • kitabıdır. 3 - Askerlık vesikası 

ve o everı 1 4 H" .. h 1 k~y dı - usnu a agı 

Fiatı 10 kuruştur s - Sıhhat raporu 
inkılap K.itapevinde sablır. 6 - tlç adet fotoğraf. 

~ •• -n=:=:=::::::-.:=::::::::::::::mı~ ----------.0.--------------------
n-=====ı,'ii'ifotT:,';!:;•m mm::ı 

FoPra:~r Uroıoo-' H Necati Pakşi !' 

'

! h Hastalarını hergün sabah 10 dan e 
1 

. Doktor \! akşaaı 19 za kadar Karaköy Tüneıd 
Süreyya Atamal il meydanı Tersane caddesi başında No.H 

il 
Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkap :ı 112 de kabul eder. .. 

~ = 
Tramvay durağı No. 121 birinci ı= Salı ve cuma günleri saat 14 den 

1
:: 

akl 18 ze kadar parasrzdır. 
:1 katt ==---... ··=-.. -······ .. ==-= ~ . .._... ....... inlll•••••• ..... ·--.. 

Satılık yeni 
apart:ıman 

Pertevniyal mektebi karşısında Ke
mal paşa mahallesinde Selim paşa so
kağında 31 No. lI üç buçuk kat üç 
katında üçer oda bir katmda dört oda 
içerisinde terkos, elektrik hava. gazı 
vesair müştemilatı havidir. İsteklile
rin içinde oturan.le.re. müracaatları. 

H Muayene hanesinde hastalanın her·!~---------------
ii gün ıaat 15-20 arasmda kabul 5! ---------------
.. • E! 1:~·----·ı-··· .. ·····-·· ... --il __ :=:... ... ı·ı ... ••m~ .. d & ... ,;;;;;;;1· ·;;~-y;;;•OIOHIOIN" 
== :ı.ır:::=::::=ın: ••• - ....... ._._... • ....... .......... il 1 
---------:------- İ! Per§&mbe gUnlert saat 2 den ~ e kadar ! 

------.. ---•••- iı Ortaköy Ta~basamak Palangada 25 İ 
fi=\'\ /?"\\ l1A" ı:;r ~ ıa ı; numarada Doktor MUmtaz Gilrsoy : 
1!:::11 ~ ~ u ~ ~ :1 f k" l : !i a ır eri parasız muayene eder. İİ 

:: ... =::-..mr.::1.ı"ltml:.-::::r.;;-.;::::;:;:::11 

satıllk vit~lnler 
Bilhassa lüks bakkaliye, pasta dillt

kanı açacaklara elverişli muntazam ye
ni .vitrinler satılıktrr. 

Beşiktaş şekerci Bay Muhittine mü-
racaat. (1292) 

-· 
. 
' , . · ' ' 

·---~ı 

·Resimli hakiki bir vak'a 

Genç ve Taze 
Görünmenin ve kolay • 

yenı usulü 

Saat 6 da yorucu Saat 6,45 de bu Saat 1 de §<lyanı ~ 
bir meşguliyetten yeni ve sihramiz hayret bir tenle ~ 

~ genç ve terütaze 
görünüyordu. ~ 

~ 

sonra, buruşuk ve "4 te bir,, pudrayı 

hı·r kullandL Bir mik· yorgun yüzü 
vardı. na tisin iğr:eleri 

cezbettiği gibi cild 
Yüz ve burnun par· s· 

laklığı tamamen zail s· 
olmuş, hatta bütün si· :J' 
yah benler kaybolmut- ~ 
tur. Bir defa pudra· A> 

Bu yeni pudranın 
için son derece ya· 

son derece yapışma pışma hassasına ına· 
hassasını veren fev- tik gayet ince bir 

en 
kalade inceliği adeta pudradır ..•• , lanmak kafidir. Çü.n· S 

kU bu pudra cildiniz ~ 
i'iin kuvvetli bir ya· t-

yüzünde gayrimer'idir. En sami
mi dostlarınız bile gayanı hayret 
teninizin, tabii güzellikten mUt~ 

vcllit olmadığına kail olaımya-

caktır. Drşarıda, yağmurda ve 
gUne§tC veya deniz banyosunda 
ve yahud tenis maçlannda, içeride 
sıcak salonda dansta daima cazib 
güzellikte bir tene malik olabilir· 
siniz. 

Bu pudra, ne sudan, ne de ter· 
den kat'iyyen müteessir oima.z ve 

, 

prşma hassasına ma· ıı» 
ı"k. ~ l tır. .... 

yüzde leke ve tabaka te§kil et· ! 
mez. Tokalon pudrasını, cildiniz· ~ 
de son derece yapışma hassasmı ~ 
veren ve fevkalade ince olan bu ~ 
sihramiz ''4 tc bir,. pudrayı kul-

lanınu:. Neticesinden son derece 
memnun kalacakaıru.z. 

1 Binlerce Tok.alon müşterisinden müess~emize mektup yazan-
ların müşahedeleri kendiliğinden gelen en kymetli delillerdir: 

(Tolcalon krem ve pudralannı kullanmaya b<I§ladığım gün· 

denberi cildim kendi krem ve pudrasını buldu) 
Beylerbey.... K. caddesi..... Mu 

(Kremlerinizin bir hafta zarfında cildimde göstermiş oldu· 
ğu iyi tesirden mütevellid memnuniy~ıimi isim ve adresimle 
ilan etmenizi rica ederim.) 

Bebek •.• lb •• So ••• No. 11 Ra .• ~ 
Mektuplarm asılJan dosyalarmıızda saklıdır. 

Bahriye Nazırı merhum Hasam. Hüsnü po,.şıa ookfı mütevelliliğinden: 
den talip olanların postacılar sokağıtı' 
da 3 numaralı Şaup apartımanınd9 
Hasan paşa vakfı mütevellisi amirıı1 

Rüştüye müracaat eylemeleri ilan ohl' 
nur. Necaettln Atasagun 

Her gün sabahlan sekiz buçuğa 
ak~amlarr 17 den ~O ye kadar Lfile 
li tayyare apaitmanla.rı ikinci daire 

Galata.da Çeşme meydanında Yolcu 
zade lskender mahallesinde 3 numa
ralı Hasan pa§a apartımanınm altı 

numaralı dairesi 16 birinciteşrin 937 
tarihinden itibaren kiraya verileceğin 

--~~-~~-~---.;._------~~------~---....:;.--=--~~-----------=-----~--=:._--~---~-·-~~~----~-_..,. 

17; numara'da hastclaruu kabul ede,r. 

Cumaitesi günleri 14 den 20 yoka 
ö.a:t_ hastalamıı P.araSIZ", Kurun, Ha 
her ~kuY.Ucularmı dakupon muka .. 
~d!W?llayene eder. 

lf. l~==----=-1:1111-H 'DOKTOR 1 
ia Eemal özsan n 
tt. ·= U ı 1l'roloğ • Operatör :: 

H Bevliye mUtehaasısı H 
H Ka:i~y; - Ekselsiyor mağazası ii 

O 
y,ımma&. Her gün öğleden sonra =ıı 
2 aeu 8 e kada:r: Tel: 41235 

ı a• :ı==e=:·:::=:ı acauu: 
~ 

Göz hekimi 

Dr.Muıat RamiAydın 
Muayenehanesini Taksi.m..Talimane 
Tarlabaşı Cad, URFA Apt. nme. 

nakletmiştir. Tel: 41553 

Pazardan maada hergün: Oğleden 
sonra saat ikiden altıya kadar 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağıloğlu Nuııı~iye cad. No 31 

(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
Telefon. 22566 

··---~-- il 

.. 

J 
Ti~[l"fli i51~tl~A$i 

·-· -- J 
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__ 2_4_s ___________ P_A_._R_D __ A~Y~A~N~I~N..;,..K __ ı_z_r ____________ ___ 

fakat Uın•t tt• W• 'b' uk n-n .. d hi d k-.:ıı-·ll Jt..lt--ij .••• H 11"..ıJ-. b d ı e ıgım gı ı çoc sonun. taht ylUoUü en ç e ~ gu& YlüU farkı ne.,-? -.- u oyunda kaybe - met besliyen 've ulnmda camm fedaya 
e~ı~alib geldi. Viyoleta, si2 layık bir yordu. Ode dö Valver ile Landri de denıe kafaamm kopacağı muhakkak- hazır olan Jaanız birkaç 6 .ayle81n. 
•rq~'Wıız var, tebrik ederim. Şimdi dllk Dangoleme takdim edildiler. Lan.. tı. Sal ve -1z olan lnrmm lçlııdell Etler lddlaımm lıalws oldııtDu 

Yaklaşalım. dri lc:U bir ufak olmakla beraber blr gelen bu fel&ket hlal ile titredi ve he. zannediyorsam. bunları möayö Parda • 

11,~vaıYe ile beraber dU..S de baba mücadele arkadafıYdı· Pafdayaıı ua.. J9CUll& .. ...U ııordu: yanın ııöz!erlnden çıkarmtyanım. Sis 
ka ·~· y&Dına geldiler, dük kanim& !et rtltbelerine llk&yt oıclıJluııclan onu - N-~ umedl • bııgtln, bizim ailembe vaktiyle pek 
tok"' :lk gençliğinde duyduğu hı .. ı ayırmak ı-lftl. ı:,oııdrlyl takdir ,_,... ! bllylllı: cııı.-antık etmlf, nldeml 1f.. 
haı'."" duydu. Vlyoleta iBe bu qkı edici ııöderle takdim ettL Söyledıit - ~bil m...ıecıe mlloyil d6 keııee içinde yqatm11 olan bir ka.. 
Da• kalbinde ıWılıyordu. Dllk karıııı. .ıı.ıer 

0 
lıadar tatlı,.tı !ıl, Llndrl mln Pudayan .ı.ın alOJ!ılıılodecllr. cimi& birlik oluyorowıııs, 111z lepoııyo!. 

dad larıldı, kulağına tatlı aözler f mi. nettar kaldı. Dllk _.,.,.,, fevkalldo bir cevab lardıuı kuvvet bekli;yoraunuz: ı.tefl • 
aıı 'i Pardayan, kendi gayretiyle bi. Samimi dalrilıalar geçtlkteıı wıra beklerbD Jı..I PJ"t tabii bir oebeb nhe eıilebllmÜ için Japmıyol uker. 
nıü~ •n _bu aahneyi yarı ııamlml, yarı Pardayan 1con_.,.ı ciddi bir ..ııa.. ptormlflL Bu oelıeb babaıaıım kor- leıiııdeıı, t..panyo1 altmW1ııdan lotl • 
Duı. eeaaır bir ııuarla seyrediyordu. yıı ııo!nnak için dllke bltal>en dedi ki: - uaııtı ,,. --yı . ı.teme. fade ..ı-uını .. o leponyollar ki, 
ı....;IZıyla kansının ııon ııözllnü ııöy. - Şimdi dllpo d6 Sorlyenteo ile ne cllil lıalde • -taeak olan: memleketimlıdıı .- dllfııwılanclır, 
tecıı1tt ını, i'ardayanla barıpnuıııı bek. yııpaealılınD? - Herı.eoten .ı,..ıe Pardayaıım eh lllz onlan davet ederek, vat:uıımıııı alt 

erini biliyordu. Dediki: _ Yarın koııaiJll& gidip kendialnl liyetinl biliyorum. Fakat, kenclial ile Ust etmek ı.tıyoraunuz. 
ıı."";,, i>ardayuı, dllfea d6 Soriyentee g&-eoetim ve - görllıımemeolııl, 1ıqa çıkalıllmek Omlcllm ırav..tılcllr. Dllk keclerleııııılt: •ağ kUnaaebetıınl keoeceğime, ve ahı ~ ve tahttan vorceçmlf oldııiuınu Elbet !ıl -ıında onun hakkmdan ge.. - Jlzell diye lıogırcb. 
Lu· aldıkça ldlçlllı: knl on UçUnc:ll ııöyıiyeceilııL , Jeceilın. Genç im bobaıaıım ııöyleıııeli ı.te.. IÖ: ale_Ybine bir feY yııpmıyacatnııa _Böyle bir~ yopmayıııız, bil de. Jİu aııoıere Jı..lden IU cevabı olclı: diklerine vakit bıralımadan llkırclıaı-

verıyorum. lilik oıur. - Belki: yaimz fUDU da söylemek na devam etti: 

Viyoıeta ile Jbıelia aevlnçlerl .,._ - Niçin? ı.tarlm !ıl, eter aleyhinizde bulunu • - BoJıaeıbııı, fUllU unutm-ılıat. 
:~da dUklln ileri ııUrdtlill prta yııL - Çllnldi madalD nuata bU nare • yorK bu ııareketl heplmiae karp bet>. nuı ki, aiıdıı iltedllderiııl. ,..ıııe ge.. 

k 

• Pardayaıı dikkat etıııifU. Dllke ba. lıetlnizl trat'1""" aff etmi,...ırtır. lemekta o1clııfu llOVlla!ııe raimen yıı. tlrınek için mllnıeaat ett1i1n1z vuıta, 
arak §(Syle dUfUndU: _ Peklll, öyleyse ne yapayım! pıyor. Demek ki ılzln iddianız da pek ailemizn ve vatanımımı dtıpıanı ne 
- Benim öltlmUm Hem rica ederfm• Madam Fauata ha- lıakm ~r. Halbuki btltiln birlik olmanmhr. Şimdi maksadmıma 

nahk e kadar hiçbir fe. na ne yapabiJlr! eaJıllllitme ve çocukluğuma rağmen nekadar haklı olunamz olunuz, hem 
b. yapmıyacağını aöylil:yor, böyle _Ne =--.. .ır, ılzi tekrar Butlle prumı da bllirlm ki, hakmz bir iddia ben, hem de dlier aevdllderlnlz bu va.. 

r ihtiyat kaydı koyu- Bu --~1 ~ 1.-'-k ilerde eözUnden .1..,.. •~we -Xnderfr. 80nunda bir IDl&D muuaa ak kaybe.. ziyetinlzi g&-dtıkçe kederlenlyorlar. 
lu kurtulmak çaresi bu. •" l8minl d Vi l t der. Çok gadd 
.. Yor. Maamafih yine fena değil Be Bu sindaDID uyan yo e • - anm yavnun. olnıeden bir feY yapm"""cak Be. n ve Jisel birdeD bafırdılar: - Bunlarm hepel kuru Ilf. Demek - Hayır babacıtmı. Şizl Jrurtar. 
BOnra ne Jatene v- • nden _ Baatil mi? olu:yor ki Pardayan benim aleyhimde. ak ı ln ... ~-

. yapem, bana ne, ben ttl d -'- ld ~·- m ç yapa..._"""' mUthit yanlııı 
eözUmde durmut olu pard&y&ll ctevam e : ir diye benim h-m o ua ...... u zan.. göstermek latlyonım. Çok filkllr ki, 
seleyi dlbelttik deme:~:: .. tanmMe - - BuJıdaD pıphe mi ediyorsunuz, nedlyoraunuz. Demek olu:yor ki Par - bu hareketinizden vugeçmek için he. 
VU!yetı de çok mOtküU~. ua Fauata dOldl ıdııdandan çılılU'lllalı: L da,.m balıuı& terı:llı ecllyomın ha! nilz vakit pçıneııılflir. Babacıfım. 

Bunlan dUtlindllkte çln emirnameyi alırken, bir de tekrar Bu kadar emnlyetalzllk göetereceğinl ılmdi eCSyliyeceğim llÖzlere 16tfen dik... 
• esle dedi ki: n eonra yUluek oraya konulması için tezkere almqb. dGnyada d8f0nmerıdim, dofnısu fev.. kat ediniz: ılze kartı emnt-tiıiıln a. 

_ Evet, bU aözler çok doğrudur. kalide mUteeulr oldum. ldığmı b .1-
- I>tıit, 11~z1erinizf • .-... , r.a iraz evvel ıöylemlştlnlz. Si. 

buı ediyorum. eenet olarak ka. Ben bunları he,..,.__...a unutmuftum. Jizel gözlerine hücum eden yqlan R söylediklerimi bana kim . öğretti! 

Bu Şım. eli kendim gidip onun kucağına a.. göstermemek için baımı önilne inr • u::- - d" Parda andan sonra 

1 

a~ -.uııyo o yan. O, hayab mM ; 
tok lalniml ve ta sa onda bulunanlar tılacak dejilim· Binaenaleyh ya Do- ken dedi ki: delince yalan eCSylemeye tenezzlll et: 
Ye batladılar, d~~ bir devre geçirme. fln veyahut Bare14eki evlerimden bL - Size yalvarınm babacJlmı. Bıra.. memlt olan bir attır. Böyle olmakla 

'--~~~~~~~~~zor~la~vazceçı--=~~i~:.._:_~rlne..:.:.._~gl~cJer~-l&klan~-ınm~-· -Ora~dan~-kendi~~· ~~~....-....~~~km.ıa~~da~alııe~k-artt~-emaal~-~-z~bl-r-h-Ur~- -----beraber,m&lyödöPardayanmbuif-
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te NJdM.dsğmı wyleyjn.iı hlil~lğllJl. 

Sir.e y_e111in ederim kj, ~ylemi~ oldu -
ğum ~ id:ı ıllden §t iat.Jy~iim. 
4yakluuu1.& kapanacajnp. Söyleyiniz 

babı!.cıilııı. 
3izel gör.leriN bl.baısının göllerine 

dikinif, cev•b ~JJljyordu. Pük kçnc:;: 
al kontrol ,eden bu cöıleri görmemek 
için batını çevirdi, bıyığı ile oyna,mı
ya bqladı,, Nihayet hllif bJr ıseale ve 
mahcup bir taVll'la ded.i Jıi: 

- Bu tacı bilhNSa .enm iç1n isti
yorum ku:ırrı. Hem de hJ.Jdmıı uar ,. 
aan o benimdir. 

Bu bir ikrardr, kızın üzerinde müt
hiş bir tesir yaptı. Jiıe1 ttı.vanm başı

na söktüğüJıü zanneder ıibi oldu. San
ki demir bir el g6fsUnU sıkıştll"ıyor. 

du, bayılacak gibi olarak sendeledi, 
pembe yanakları bi~nbire f'Oldu . bu. 
run kana.tlan kısrldr. gözlerin1n ateş. 
ti bakışları kayboldu, DUk. kızının 

kendisine Jıarşı beslemiş olduğu bü -
yilk hlirmeti lnrdıfınr f arkedememiş. 
ti. Jizelin asabiyeti uzun sUrmedl, der 

h•J .kındinJ topladı. ,Fakat bu de!a de. 
ği~mişti. Re.Emt bir ha} almış. bakıı
laJ:J bl:c sertle~mi~ti. Dudaklsrmda acı 
h~,. tebessüm hisıl olmuştu. 

!)ilk Dango'em kızmın bu halini 
gi>rilnce yü?.Unli ek~lt ti, Jjzel dPdi ki: 

.. • Ejtr bunları benim için yapmış. 

Ba.""m, ~oı yere :~hmet çekrni§liniz ı 

ftr.1ir1 • Size tunı: aöyUyeyirn ki, ta. 
kip ıettliinl.z wmı ıayes1nde elde ede. 
c~;~iıılı; tar.a ;,,• tr;J.kte~e ~alınoyak 

ıo,k· .. !ilt!'rlil. ve kilil>e kapılu1nda bir 

l ·;krıoı ckn-·.~k dilenmeyi t.erclh ederim. 
B,tr.ı, kı1.ın bu t:öyledikltrirıin çok 

llddf oldu~un11 Ye bunları muhakkak 
JU~te yGpnı:ı.~ iıtlye~fjnl f•rketti. 
Bu ince mahluku azminden döndüre -

mJy~egını de anladı; dilfeJin, J?ard.a. 
yanm, ~laJverjn ve .La.ndr.in.İD odanın 
bir k~inde oldulda.rmı unut.f.nlk bo 
ğuk bir sesle dedi ki: 

- Demek Jıj, makP.dJll bmi baba. 
mın mirasından mahrum etmek öyle 
ınl? 

Belki de Lttemiy.~rek i§in tevil yo • 
lunu t.utmuıtu. KilçUk kız babunıın 
manevrMınt eayanı ha)lfet bjr zeka L. 
le keşfetm~ti. Şu A:evam verdi; 

- Jitlşa e!~ndim1 siz i.miriini.z, ben 
ise s 'zin cvlidınız, yani o enırini.ı; yap 
mın. ha~r b'r inaanım. Siı iatedifini 
ıi yıı.pabiUrsinjı, yaln~ fU var ki, dt
mJn bunJırı be.nim i~in yaptığmııı 
SÖ)'lmı1ıtinil.. '.Ben de bunun için bir rj 
<:ada bulunmuştum. Fakat hiçbir z.a
man babinmn ınlr.ıuıımian vaııeçiııiz 
dem.emiotiın. ~nim biltün iııtirbamım 
Valva ~antJa.ımıa layJk olnuyaJJ ba • 
reketlerde bulunmamanızdı. 

- Ba.fka }'uıtam yokken bunlar • 
dan .,,.azıes,eem. be.na tekli! edilen taç 
ve t:ıht• rd::'e ' mi,f olacağımı dliiünee. 
ne! .. 

- Lbımu bütün mevcuduoıudan, 
Kont Pövorini ' 't dük Da.ıırolem ısı .. 
fatlarmızjan bile vazgeçm~niz lazım .. 
dır, Ben, yerıiı yurdauz olsa bile na. 
mtJMunda le~ olmıyan bir kral oğlu. 
na layık bir hareket yapmam~ bulu .. 
ran Şa.rl dö Vah'e.nın kızı olmakla ıf .. 
tihar ederim. Halbuki Faust. ve ls .. 
pınya kralı Ffüp'in yardımiyle tahtı 
alme.k isUyen ve bu yüzden Franaayı 
mahvede ::ek olan dük Dangolemin kı. 
ıı olduğumu bfür:sem utancımdan ölü. 
ıiim. 

Küçük çocuk sinirlenmifti. Bu aöz.. 
!eri gittikçe yük1elen bir' teale söyle. 
mlfti. Gözleri de at., ıaçıyordu. Dük 
heyecandan titriyerek sordu: 

• 
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PARDAYANJN KIZ\ Z4? 

- Dernek ki, Jiıelim, çok sevı:tğim 
kızım, sen babanı inkar etmek cesa -
retini göst.ereccksi,n, öyle mi? Bu 
mümkün mü Allahım? 

- Hayır, ben bab.a.mı inklr etmi • 
yeceğim, yalnız onu ölmüı farzedece .. 
ğim. 

Jiı:el bu sözleri söylememek için 
son gayret'ni de sarfetmi§tJ. Boğazı 

hıçkırıklarla. sıkı~ıyor, ağlamamak i
çin kendini zor zaptediyorpu. 
B4bası da kıı;ının çekti,ği azabı hl!

s~trnhti. Buna üzülüyor. fak at ta edan 
da bir türlü vazgeçemiyordu. Olanca 
kuvvetini topladı ve: 

- Ya söytedikler .n} kabul etmiye -
cek olursam, ne yapacakşın? 

Diye sordu. Jizel: 
- Annemin :ı rkasır.da11 gideceğim. 
Çocuk bu sözleriyie, annesinin bıra. 

kılacağını meydana çıkarJnı§tı. OUk 
bunu anlamamazlıktan geldi ve: 

- Anneni mi takip edeceksin? Ben 
öy!e zannediyorum ki. annen benim 
yanımda -0lacaktır, öyle değil mi? 

Dük fazla konuşamadı, kızı kendi. 
sine öyle bir bakJ§la b:ıkmı[itı ki, bo. 
ğazı sıkıştı. Jiz.el dedi ki: 

- Aıuıem ıizin yanınızda butunmı. 
yacakt•r. O, ölümü namuasuzluia ter
cih eder. 

Dük feci bir haldeydi, ne söyliye -
ceğlni bilemiyordu. Kekeliyerek: 

- Ne ya.pacaksınıı? dedi. 

- Bira.ı. ewel ~ söyJeıni,tim ya ... 
Bir ha.nçerin vücudwnuza girmeıiyle 
l'--ı u·anılacak vaziyetten kurtulaca • 
ğız. 

- Ben senin <>IUmüne tahammül e. 
demem. 

- BabaCJğım. Ben ve annem sizin 
tıebeb olduiunuz bu vaziyette y2ııya.. 
mayız. 

-
Dük tena halde boıubnu.ştu. !5a~la. 

rını yolarak atlamıya. başladı ve: 
- Evl!dım, Jii.el1m - diye bağırdı • 
Genç kız tekrar etti: 
- Öleceğiz. Bu kadar hırsta göıle

dlfiniz o taht& çıkmak için karınızla 
kızınızın cesetleri Uz.erine basarak -yük 
seleceksiniz! O vakit bu donmu§ ce. 
setleri çiğnemek belki de size acı ge. 
lecektır, öelkl de bUyük bir kabahat 
1§leml§ olduğunuzu anhyacaksıruz. 
Çocuğunun söyledikleri gözünün ö. 

nUne gelen baba nihayet mağl!ıb ol • 
"1U§tU: 

- Klfi yavrum, ki.fi • diye inledi • 
Kızını kollan a.ruma aldı, göZlerinden 
yqta.r akarken tunları mınldanıyor • 
du: 

- Sus çocuğum, sws. Bu kadar 
mUthlf şeyleri nasıl düftinüyorsun? 
istediğini yapacağım, anladın mı? 
Yalnız, yeter ki Mft' )'8§1. ... 

Jir.et mee•uttu: 
- Sevgili babacığ?m, tekrar bizim o. 

lacağını umuyordum • dedi • İldei de 
tekrar bfrititrlerine aao!d.ılu. Gözyaş.. 
lannı aptedemlyorlardı. Op\lfUyor • 
la.r, eevltiyorlardı. Sevlnçlerinden sar. 
hoş gibiydiler. Dük Dangokrn bir ta.. 
raftan gUlerek, dlfer taraftan afJıya. 
:rak: 

- Tacı, tahtı ne yapacağım! DU~ 
yanın bUtlin tahtları devrilsin, benim 
için cihanda J.i%elimdeıı daha kıymet.. 
li ne var? 

Dük bi.li. kar11m1 hatırlamamı§tı. 
Bunu gören kız, babasının kolların • 
dan ya.vaıça aıyrılırken dedi ki: 

- Ya annem? 
Annesi bu esnada Parday:ınla gö. 

rüıme!deytli Şövalye ıunları · söylü -
yordu: 

- Mücadele bir hayli uzun sUrdU, 
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~;::: JŞJK LiSELERİ ::n':.:~ı~ A L G Q P A N 
, ıstanbul • Nlşantaşı 

Mernl::ketimizin en ıki b 1 H--'d' Ana ilk, Orta ve Liıe kısımlan Fen ve Edebiyat kollan vardır. .fıtan-
buh: e uıuı ..-ı ır. , 'k' 
i n en havadar ve sakin muhitinde Teıvikiye karakolu kar1ısrnda ve Teıvı .ye camü ittisalinldeclir. Kayit 
sfıı herlfln ondan on yediye kadar mUr acaat edilebilir· fateyenlere mektep tarifnameıi ıanderilir. Telefon 44039 

"~~~:~ OKULLAR GCINEŞI 1:~:k 
tltlıabuı•ıuı en etki ve dddl kel okuludur. LeyU bayatı için bina çok milsalttir. Y:ın • tık • Orta 1amnlaa her ıtln 
talebe b11t olunur. Talim heyeti detuU aıretmenlerden milrekkeptir. tlk kısımda da ecnebi U..m vardır. 

o Pek yam. umanda otobüsler okulun &ıllnden ıeçecektir. Bqıktq: Yıldı% TeL 4.2212 
1 • 

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

IstlklAI ·Lisesi 
DlrektUrlüğilnden: 

1 - tık. Orta w Llle kJmnl•rma ı llııdils ve yatı, kız ve erkek talebe kayclma devam olunmaktadır. 
:- Son amıflarda nehari talebe için yer kalmanuttır. 

- latiyentere mektebin kayıt prtlarını bildiren tarif name paruız gönde rflir. 
~: ŞehadebqJ polia karakolu arkası. Telefon: 22534. 

---...::::::::: ___________ ~~--------------------------------------~---
1 K Ti DAR~

"• BEL aEvşEKLıGıNE KARŞI 

HORMOBiN 
ra1tı....... • Her •czaned• ar•rınız. ' •o•t• ~u :un tau Hormollln 1 

-- ., 

• '.f. 
• - -- ~ 

Klmya.ıer Glmrlk llahalaza Genel Komatanhğl 
Hüsameddin ıstanbal S•tınalma Komisyonundan ı 
Taın idrar tahlili 

100 1 _ 92 taAe ~ 22-10-937 cuma ıünU 1Ut ı ı de mllteüblt 111m " 

Bil011111111 tahlilat. F.mf...ae.. kuruttur' heaabına ebiltlDlli yapıl8cabar· 
•• EYtam B .._11 Emlak 2 - TuınJ.- tutan (USO) liradır. 
Bey hanı. •nkaı lıı"'"°'da laet 3 _ ~ ve enaf komisyondadır. Garillebilir. 

----..... _-. ___ J 4 _ lateldilerin ilk uminat olarak (17) liralık veme mübuu .,.,. "* 
llMktupLviyle birlikte o silD Gllatada eaki ltbaltt sümriilil MaaılaWkl --.. 
Jcma pı.elrL (6775) 

S.tı ve dlfl ajlrıyanlara, nezle ve kırıkrııı 

olanlara, Romatizma ve bel aırılarına kar,1 

, -
Senel•denberi tecriibe edilmiı enteairli ili.çbr. Mideyi bozmadıiı gibi 
ka1he •e böbreklere hiç mazarratı ycıldul'. lcabmda sünde (3) kate alma
Wlir. lamine ve markasına lutfm dikkat. taklitlerinden aakınmız. Türkiye- 1 
de her maruf ecabanede bulunur. 

Elbise meralılıları Bag ve Bayanlar 
En mUfkWpeeent mUfterlleri memnun eden müteveffa Hasan Fehminin 
oflu FİKRl 'OSTONDAL bu defa LONDRA ve PAR!s terzi mekteplerin. 1 

den BIRtNctt.fKT.E diploma alarak pederinin halefi olarak firmayı ye. / 
ııldeıı kullaıımaP 'bql&JIUlbr. Bu firmayı unutmayınız. . 

71Jccar teni Hasan Fehmi halefi 

FİKRİ ÜSTÜNDAL 
~rihaıl'Ylmiz Bay ve Bayanlar için 110D moda arif Ye pyet ilk eU.iae

lmal ederek mu,terilerine her kolaylıtı ıa.terecekttr. llumeJemts 
ve tabitJedir. Sözlerimin aıhhatini ispat için muhterem Ba7&Jl ve 

Baylarm bir defa tecrUbe etmeleri klfi dlr. 
ADRES: Bahfe)m.pı Birinci Vakıf Han bir.inci kat No. 15. Telefon: 23389 

• 

STANDAR 

H.lit .-..;;,.-ka..n..dea ~. IOD model 

Pi P'OL AR 1 M iZ G ELMt ŞTI R 
Sultanbam1m kebabcı brpmda PiPO PAZAR! 
Anadoludan arsu edenlere tediyeli ~derilir. -----= 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 detta.. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
eundan baıka : 40.000,25. 1000, 20.000, 1 S.000 
10.000 liralık ikramiyelerle ( 200.000 ve S0.000) 

liralık iki adet mükafat vardır • 
Dikkat: 

Bilet alan herkea 7 ·birincitetrin-937 aünü -L----a L_.J __ bil ..::-• ....-ılli• 
tİnnİf l:nılunmalıchr. -.unm &aUlll' euua :--.-s• 

Bu tarihten 10DJ ı bilet Ilı.erindeki hüla akıt olur .. 



Bugün lstanbul gençliği ve halkı güzel şehirlerinin 
kurtuluşunu candan kutlüladılar. Resimlerimiz 

mekteplile~i ve h~lkı göstermektedir 


