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Mayo öldürtülen casus 

Müsabakamız 5 MllkAfat kazananlar OVyet CaSUS teşkil8tmdan 
hediyelerini almaya aynlan biri imiş .· 

başladılar - - · Fransız ve Isviçre polisleri biiyllk bir casus 

Mayo m:isabakanuzda hediye kaza· 
nanlar hediyelerini almıya başlamışlar· 

dır. 12 lira kıymetinde bir cep saati 
kazanan Maltepe askeri lisesi ı ı inci 

sınıftan Osman Edis hediyesini almı§· 
tır. Kendisini bir de reamini ne§rediyo-

şebekesi meydana 
çıkardllar 

Son zaınn.ntarda, Parlste yapılan bir çok 
tıi!UAk ve 8Ulkastlerden babsetmıa, bu tüyler 
Urperticl facialann Fransada ne bUyUk bir 
heyecan uyandırdığmı yazmıgtık. Aylardan. 
beri hum.malı bir faallyeUd ııuçluları mey
dan& çıkarmağa uğraşan Fransız pollsl blr 

çok beynelmilel casus ve teÜıııçl oebekclcrl 
meyanında, btıha.ssa Sovyet Rusyaya alt çok 
gen!t bir casus ,,ebekesinln, yalnız Fransanın 
her tarafında değil, bUtUn Avrupada korkUnç 
blr !aaliyette bulunduğunu meydana çıkar
ıııt§tn"· 

Bu mesele, bundan tam bir ay evvel Lo
zanda. vücudu kur§Wlla delik detlk bir halde 
bulunan tnyaa Rıı.ys adında bir adamın kaW 
baklanda tahkikat yapılırken, Fransız ve 
tsvtçro pollsl tcııkll!Uarı taratmdan, mUıitc. 
rckcn meydana çıkarılm13t.ır. 

FUbaldka, bu cinayetle altıkadar olduğun.. 
dan §Upho edilen Rcnat Stayner adında çolc 
gU.zcl ve cenç bir kadm, uzun mukavemet 
ve ınkArlardan sonra, nihayet Sovyet casus aliıi~~ 
oebcl<eslno dahli olduğunu ve tnyas Raystn, Teş1dUittaıı ~tif a. etliği için a.rkadcı§
eskldcn ııynı te~ldlO.ta dahil bulunduğunu ve Zarı tarafından katledilen me§hur Sov_ 

(Dav<ımı 1! incide) yet casusu InyCJ8 Rays 

Kumandanlarımız 

Kudüs müftüsü harekat sahasında 
Atatürk de yarın hareket edecek 

ruz. Hediye kazanan okuyucuları~zın 
her gün saat (15) ten ııonra matbaamı· 
ı:a uğrıyarak hediyelerini almalarını rl· 
ca ederiz. 

Camii Ömerf n gizli 
odasında 

çalışıyormuş 

Ankara, 7 (Telefonla) - Büyük 

ı 
Ege manevralarında hazır bulunacak 
olan Önderimiz AtatUrk ve vekiller 

{Ya...'"m f 'ıcide). tchrimizden yann hareket edeceklerdir. 

İzmir, 7 (Telefonla) - Manevral&· 
ra iştirak edecek kuvvetlerin en mUhim 
kısmı mevzilerinde yer almış bulunmak-
tadır. (Dctamı 10 1mcu. sayfaila), 
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1JıŞ Süµısa: 

Amerika Cumhur 
Reisinin 

nutku münasebetile •• 
Yazan : Şehip Gündüz 

Amerika Cumhurıeisi Ruzvelt'in 
nutku, dünyayı boş bulduklarını sa _ 
nan mütecaviz devletleri bir hayli 
dtiştindllrrnilş olsa gerektir. Filvaki, 
demokrasiye ~ok büyük işler görmek 
imkanını bahşedecek bir siyasi kara. 
rı ifade eden bu nutkun Japonya ve 
ltalyadaki ilk akisleri, dünyaya ara. 
dığı teselliyi vermekten çok uzaktır. 
Fakat bu hal, Ruzvelt nutkunun fiili 
bir devamı olamıyacağı zannından 

doğmaktadır. Amerikanın kesesini ve 
silahını demokrasi kefesine açık!:a 
koyduğu gün, Tokyo, Roma ve Berlin. 
de bir başka. ahenk başlıyacağına 

inanmak mümkündür. 
Tokyodan gelen haberler, Japon 

hariciye nezaretinin Ruzvelt nutkuna 
§Öyle bir mukabelede bulunduğunu 

7>ildiriyor: 
"Diinya1 bütihı beşeriyet içilı hal. 

'Jiedilmi§tir. &roctler mi~tler ara.. 
s-ında gayrim:ü.savi bir şe1..-ı1M taksim 
€dilmeye devam edildiği mü(ldetçe su1-
nü «lame etmek güç oıaoaktır. Japon. 
ya, ahalisi için Çinde sükUnctle geni§. 
ümıek ve ycrZc~k hüniyetini iste. 
111.eT..-tedir.,, 

Nutkun cihana yayılmasından 48 
sa.at sonra ltalyamn ne halde bulun.. 
duğunu yani eski sryasasında ne bU
yük bir ısrarla berdevam olduğunu ise 
Romadan Paris guetelerine akseden 
§U haberlerden açıkça anlıyabiliyo. 
ruz: ; t 

"Fransa 11c Jngiltere tarafınaan 'Ve. 
r .. ·. ·· ·:ya ltalya menfi bir ceoob 
'lıerıni§tir. Roma, Valans'a yardım te. 
mhı edilmesinden C'V1Jel, Frankonun 
nihaat bir zafer ı<nzanacağına emin 
oZdıığıtniü:ın Fransız hu'dıuluııım yeni. 
den açılmasını 7ıükümsüz addetmekte. 
cHr. lta1yanın i§i somma kadar tcıkib 
edeceği ~üphc götürmez "bir şekıüJe te. 
oahUr etmektedir.,, 

Demek oluyor ki Japonya "tarihin 
seyri ne tahaddüs etmiş bulunan ara.. 
zi taksiminde mağdur bir vaziyette 
kaldığını,, iddia ederek, dünya efkarı 
umumiyesini haklı bir isyana sevke. 
den kanlı metodlarmı kullanmakta de. 
vam edeceğini söylüyor ve İtalya Pa. 
risteld teknik anlaşmaya, Akdeniz 
kontrolunda ''vazife" almasına ve Ro. 
rnanın Londraya zaman zaman lrur'et. 
rnesine rağmen "İspanya işini" sonu~ 
na kadar istediği usullerle devam et. 
tirmek arzusunu gösteriyor. 

Ruzveltin nutku akablıide ''mtlteta. 
viz devletler" kategorisinin bu va.zL 
yetini tesbit ettikten sonra "medeni 
ve meşru iddialı devletler., kategorisi-
ne bir göz atalım. J 

Acaba bu devletler, Ruzvelt nutku 
ile, hiç ummadıkları bir anda yanı. 
başlarında beliren müzaheretten nasıl 
istifade edecekler? llk tesir Milletler 
Cemiyetinde görülüyor. Düne kadar, 
Nyon mukavelesini yapabilme_ 
sine, 23 ler komitesinde Japonya 
aleyhinde bir takbih kararı verebil. 
mesine rağmen silik ve sUnepe bir ha. 

reketsizlik içinde bulunan bu cemiyet. 
te Ruzvelt konuşur konu§Illaz bir can. 
hlık, bir kanhlık belirdi. Faraza 18 nci 
asamblenin mesaisi bilfiil bittiği hal. 
de reis asamblenin bittiğini ilan et. 
medi. 

Niçin? 

Hindistan. ltalya. Yeni Zelanda, Por. 
tekiz ve Holand:ı. 

Bu dev!etlerden be~i I..ondranın em. 
rindedir. Yani cenubi Afrika ittihadı, 
Avustrıı.l•·a. Kanada. Hindistan ve Ye. 1 
ni 7.,el2nda Altıncısı, yani Çin U!ten 
Pacifinue Me0 elesi uğrunda s~ferber 

bir haldedir. Fransayı bu işle mutla. 
kn l..or.dra ile yan yana almalıdır. 

İtalyanın Ruzvelt nutkundaki esas. 
lara karsı koymağa ne derece karar 
vermiş olduğunu, bu daveti kabul e. 
dip etmemesi gösterecektir. Porteki • 
1.in faşist devletleri bu toplantının 

müzakerelerinden haberdar etmek va. 
zif esiyle mutlaka toplantıya gideceği. 
ni kabul etmek mümkündür. Fakat 
bu davetliler arasında Uzak Şark me. 
selesinin en mühim üç kuvveti gö. 
rillmüyor. Amerika, Japonya ve Rus. 
yanın bulunmadığı bir toplantı Uzak 
Şark işleri etrafında ne dereceye ka
dar isabetli ve kuvvetli bir neticeye 
ulaşabilir? Bunun sebebi bu devlet -
lerden Amerika ile Japonyanın Mil
letler Cemiyetinde aza bulunmaması 

ve Rusya hakkındaysa muahedeye 
şöyle bir kayıt konulmuş olmasıdır: 

''Akit devletlerin toplantısına icab 
ettiği takdirde Rusya da davet edile
bilir.,, 

Binaenaleyh toplantı yeri tesbit e. 
'dildikten sonra bu üç devletin de iş. 
tirake davet edilecekleri anlaşılıyor. 
Japonya. bu daveti kabul eder mi? E
Clerse iddialarını resmi bir surette 
dünyanın suratına haykırmak tarafı. 

na mı gider, yoksa makul bir yol mu 
tutar? 

JapoQ)'aDin liu toplantıya gitmeyi 
kabul etmesi adet! bir mahkeme hu .. 
zuruna çıkmayı kabul etmesi gibi bir 
~y olacaktır. 
Mağrur"Tokyonun hava filolarını 

mahlceme karariyle hangarlarına so. 
kacağıru sanmak çocukluk olacağına 
göre, aleyhinde alınacak bir kararın 
müeyyidesi ne olacak? Böyle bir mU. · 
eyyidenin olması bir Amerika Cum. 
hurreisi tarafından cihana bildirilen: 
düşüncelerin, Amerika. devleti tara.. 
fmdan bir şeref taahhüdü suretinde' 
telakki edilip edilmediğini ispat ede. 
cektir. Şekip GONDOZ 

Arjantin 
mektep gemisinde 

Dün bir kokteyl parti verildi 

Arjantinde 
200,000 Türk var 

Llmanınuzda bulunan ArjanU.ıı mektep 
geml8l.ııde dU.ıı 1atanbuı gazetecileri oerefi.ııe 

b1r kokteyl parU verUnıl§tir. Bu toplanbda 
aamımı nutuklar 8aylenmlıtir. 

Gemi sUvariıİi gazetecilere §U beyanatta 
bulunmuştur: 1 

•'ArjanUnde vaktUe Türkiyenln diplomatik 
mUmesailllğfnl yapmış olan Eııılıı Aala.ıı ta. 

mlnde bir zat vardır. Şimdi ArjanUnde yer. 

le§miş olan bu zat, aık srk Arjantin gazete. 
!erinde Yeni Türkiye hakkında yazılar yaznr. 

vo bura.da kaydedilen terakkllcr hakkında 

Arjantin c!kArmı nydınlatır. Arjantinde 

200,000 Türk varuır. Bunlar, muhtelit tar1lı

lerde TOrklyeden memleketimize :gelmiş, yer. 
IC§Dl!~lerdir. Milhlm bir kısmı da Arjantin 

tebaasına geçmiştir. Yalnız Bucn~ Ayres 
şehrinde 30,000 TUrk vardır. 

Türklerle gayet karde§nne Y&.§JYOrUZ. Za.. 
ten onları ciddi, namuskAr ve gayet iyi I~ 

1 

6ospodin liyakof'un 
bir mahareti ... 

... 'Yazan: Ensari Bülent 
Geçen ayın 24 U.ııcU günU ak§am sen1sln.. 

de Anadolu ajansı, Bulgar ajansmın §U me.. 
alde bir tebliğini neşretmişti: 

• '•Bulgarfstaııdn yaşayan Türkler, mektep. 
Jerinl idareden Aciz bulunmaktadırlar. Mual. 
!imler maa§larını al&mıı.mal<tadırlar. Bu hail 
~ören ".Manrif nazırı Nikolayef TUrk mektep. 
~erine bir yardımda bulunmayı dU§UnmUJ ve 
bu mekteplere Bulgariatan devleti bütçesin. 
den maq alan mualllmlcr tayi.ıı etml§tlr.,, 

Ertesi gUn, yani eylQI ayınm 25 inci gUnU 
saat üçte gazetemizi.ıı dı§ BJyasa 8Utunu bu 
meseleyi tetkike t.aıuıis edllm!f ve Şeklp 
CUndllz hadiseyi ıöyle tahllI etmı.ııtt: 

"Gospodin Nlkolayc& verdiği bu kararla 
Bulgaristandald TUrk mekteplerine So!ya 
hUkOmeti tara!rndan ambargo konuldutu id. 
dfa edllebll{r. Bulgar hUkOmetı mektep kad. 
rolanndakl l'.Ski muallimlerin maaşlarını te
diye etmeğf Uzerine almış olsaydı bunu bir 
yardrm suretinde kııbul etmek mUmkUn ola.. 
blllrdi. Hem Bulgaristan TUrklerlnln mektep 
Ierlnl idare edemlyecek .Jl.lr sefalet derecesine 
dU§mUş olmaları kolay.olay akıl erdJrile. 
mlyccek meselelerdendir. İlt\h.,, 

(: .. 
Ü~ gün evvel, yani bu pazartesi gUnU öğ. 

leden sonra ııaat ikide Son Posta muharrir. 
!erinden İbrahim Hoyi bize telefon etU: 

•'- Erendim .. Bir Billgar mUtefekklrl af. 
%inle ltonuşmak istiyor. Kendlslnt kabul 
edebilir misiniz! 

ce,·ap - .Ak§am saat dokuza kadar mat. 
baasie.yım. Ne zaman isterse gelsin. Ama bir 
çeyrek aaatten fazla kalmamak ıarWe.. 

* • • 
4 birf.ııcl te§li.ıı saat be§ .. 
Kapımız Yuruldu: 
- Cfrinlz! 
Yirmi be~ yirmi altı yaşlan.ııda, yan sporL 

men, yan §alr tabla.Ur bir Unlveralteliye ben.. 
zlyen kara kqlı kara gözlU ba§ı açık, saç. 
lan brlyaııtlnll bir genç dıf siyasa. muharri. 
rimizi gWUmslycrek aelAmladı ve temizce 

.J>lr Frnnaızca şıo kcni;Ua1n.i §8yle takdim etti: 
- Ben, Bulgar elı;lllft nıatbtıat ate§cşı IJ. 

ya"Kot. 
Bir BUlgar mUte!ekklr1 beklenirken bir 

Bulgar aly&at memuru ile ka!"lılaştlmrştı. 

Şeklp CUııdUz, bu ziyaretten bir parça mU.. 
tehayyfr olduğunu fhsaıı eden bir tavırla ken. 
dlsine yer gösterince Llyakoö, "İatanbuJda 

doğ"muıı old11ğunu, Robert Kollejden dJplo. 
ma alını§ old4}unu İbrahim Hoyl !le aınıf ar. 
kadaşı olduklarını,. söyledi ve nokta, vlrgW 
koymadan nefes ne!esc ııave etti: 

••- Bulgnristandaki Türk mektepleri hak. 
kmdiıkl yazınız yanlış esaslara dayanmıştır. 
Zira Bulgar liaarlC nezareti tarafmdan Türk 
mekteplerine am_bargo konmamIJtır. ilh., 

Şcklp GU.ııdüz kendislle on beş dakika ko.. 
nuşmayı vnadetmııı bulunduğu tçtn mJaaflrin 
aözUnU kesmedJ; aabırlıı dlnledJ ve durduğu 
zaman: 

- Blz!m yazımız, Bulgar m!IU ajansı ta. 
ra!mdan yayılmış olan bir tebliğin Anadolu 
&jnası tarafrndan yayılmrş olan mebılne da.. 
yanllll§tır. _ dedJ. 

Ve kollekslyonu geUrUp telgrafı kendisine 
göstereli. Bunun üzerine IJyakot; 

- Tebliğ yanhıbr _ dlyeblldJ • Ya Bulgar 
ajanaı hullaa ederken hal& etm!I, yahut A: 
na.dolu ajanamm tercnmedo bir kusuru ol. 
mu, .• 
Şu cevabı verdik: 
- Bu cihet bizi alAk&dar etmez. Elçlllğt.nlz 

BUlgar ajanama hataamı taablh ettirir. Ye. 
ni bir meUn Anadolu ajaııaı tarafından bize 
tebliğ edilince tabll biz de ilk noktni naza.. 
nmızda uran doğnı bUlmayız Eaaaen bu 
hadlaeyt biz, dilpedUz bir Bulgar dahill me. 
selesl §ekllnde milta.ıea etmiş buJunuyoruz. 
Mo.amatlb Ba.lka.ıı devletleri arasında azlıkla... 
rın hukukuna karşı "karşıhklr olarak,. gös. 

terllmekte olan saygı ile tellt edJlemJyecek 
'"azlyeUerl beğenmemektekl sekter uıranmw 
da gizlemeytz. 

* • • 
Vaziyet bu merkezde iken, 5 llkteşrin ta.. 

rlhll Son Poata gazeteal.ııdc bir de ne göre.. 
llm? 

~u mübarek refikimiz UçU~ll aayfaamm 
bir butuk atıtu.ııunu Gospodln Llyakofa tah
sis etmemiş mi? Vo bu Gospodln Llyakofun 
blze hUcum için vaaıta olarak kullnndığt im.. 
za da ne olaa. befenlrslniz? 
İbrahim Hoyl. 

me vasıtası olmayı kabul ettiğ'I görülmemi§. 
ti. Türk go.zcteclllglnde hiçbir ba§ka gazete.. 
nln takip etmek hatasma dUşmeyeceği bu 
yolun ve bu çığırın kAşl!I, sallkl ve inltıateu. 
ril Son Posta oldu. Biz b<Sylc bir yolun lyL 
llğtnc kani değiliz. 

Son Posta bizim memleket aleyhinde ça. 
Iıııtığımızı ilAn ediyor. 

Kimin ağzından? 
Bulgar matbuat ajanı Gospodln Llyako! a -
zındıın. Eh buna nihayet gUJUyoruz. 

Bulgar matbuat ajanının imzalı ve "Son 
Postaya,, ithaflı reıımlnl neşretmekten de 
aynca bir aanat gunıru hissettiğini o gUn 
lbaas etmiş olan bu mübarek gazete iyi bir 
harekette bulunduğunu ııanmamalıdır, 

Bu aatırlarla bize tevcih etUti hakaretleri 
kendisine tamamlle iade edeblldiğimlze ina
nıyoruz. 

Llyakofa gellnce .• Bu dellkanlınm ne yan. 
ııı bir yola aııpmış bulunduğunu daah açık ve 
daha sinirli bir ifade ile tebarUz ettırmeğe 
!Uzum var mı? 

Bulgarlst&nm Balkan paktma girmesinden 
memnun olmayacak kimse yoktur. Allah 
verede Gospodln KÖl!e tva.ııot, b<Syle bir M
yanatta bulunmak thUya.taızlığmı göıteren 

ıu genci !tinden etmese: 
Tekrar ediyoruz: 
Son Postanın bu hareket tarzı ile arzettlği 

çehre cidden hazindir: 
Ensari BOLENT 

Kudüs müftüsü 
Comtl Ömerln gizli 

odasında 
çalışıyormuş 

Kendisi camide bulun
dukça tevkifine imkan 

görUleJl'. lyor 
Sunda}'I EflP-resa'i.Q. Ku~ p;llJ.lha\>i~i 

yazı~::· $' .s .. 
Ku.Uas milltisi Hacı Emin Elhüsey-

ni, Camii Ömerin derinliklerindeki ka-

yaların içinde ve ancak en mahrem a
damlannın methalini bildikleri oda51n-

dan, İngilizler aleyhine tertip etmek

tı: olduğu harekatı idare etmektedir. 

Müfti saklandığı yerden İngilizler aley

hine müslüman mukavemetini telkilat

landırmaktadır. Müftinin bulunduğu 

yerde telefonu yoktur. Haricle olan te-

masını mahremi esrarı olan haberciler 
temin etmektedirler. Müftinin Camii 

Ömerin iÇin.de bulundukça en kuvvetli 
istihkamlardan daha emin bir yerde sak 

tanıyor, demektir. Çünkü burada kendi 
sini tevkif etmek imkanı yoktur. 

Müfti vaktinin bir kısnnnı uzun 
dualarla geçirmektedir. 

Birçokları müftinin Camii Ö~ri 

terkederek lromıu memleketlerden bi
rine iltica ve İngiliz aleyhtarlığını ora-

.tan idare edeceğini zannetmektedirler. 
Caminin duvarlan haricinde m:ifti

nin kaçmaması için sıkı tertibat alınmıı 
bulunuyorsa da gene bir kolayını bulup 

buraaan kaçması ihtimalleri mevcut
tur. Müftinin maiyetinden beş kişi İn

gilizler tarafından tevkif edilmi§ ve 
Hint denizindeki Seychelles adalanna 

sevkedilmiştir. 1922 de ZaglUl paıa da 
ayni adalara sürülmü§tÜ. Müftinin am

cazadesi Cemal Elhüseyni tagayyüp et

miştir. Bazıları Cemal Elhüseyninin 
Bağdada gittiğini, bazıJarı da amcasiyle 

birlikte Camii Ömerde saklanmakta ol
duğunu söylemektedirler. 

Cenevrcden gelen haberlere göre 
bundan maksat asamblenin yeni da. 
vettere ve uzun merasime ihtiyaç kaL 
madan lüzum görüldilğU anna derkal 
toplanabilmesini temindir. Asamble 
reisi, Vaşington anla~masını imzala ~ 
mış olan devletleri toplantıya davet 
eden vesikalan silratle imzalamış ve 
yollamı§tır. Mevzubahs anlasmn PacL 

adamı olarak tanrmışızdır. Filhakika nü., 

mune olacak derecede, gayet dUrUst insanlar 

dır. Kanıınlanmıza riayet ederler. Arnlann
da servet sahibi olanlar mevcuttur 

ArjanUndekl Türkler arasmdon mebus da. 
hi seçilmiştir. Nitekim Buenos .Ayres ıehrin.. 

deki TUrk kolonisinin lideri olan bir TUrk 

Arjantin meclisine mebus olarak girmiştir. 

Genç Llyakof sUtunu boş bulmuş )"tl. Mey. 
danı da boş buldum snnmı§, bize atmış tuL 

l mu~: 

Kudüs, 6 (A.A.) - Kudüs m:iftüıü 
nün Arap hükümdarlarına birer telgraf 

çekerek Filistin hükumetince alınan 
te.dbirle.ri bildirdiği ve bu hükümdarla

n Filistin Araplarına karıı adaleti y~
niden teıia etmesi için İngiltere hüktl-

meti nezdinde derhal teıebbüste bulun
mağa davet ettiği söylenmektedir. 

fiquc meselsi ctrafmda yapılmıştır. 
Acaba bu devletler konusmnnın aka. 
binde müştc:-ck bir harek~te gcçebile. 
cekler mi? 
Toplanmanın Londrada yapılacağı 

ihtimaliilden baheediliycr. Davet edi
len devletler şunlardır: 

Cenubt Afrika ittihadı. A vustral. 
1-&ı Kanada. Belçika, Çin, Fransa 

Arjantınde Türkleri tanıdıktan sonra, ana 

vatan Tilrklyeslne gelmenin bizim için ne 

kadar enteresan olacağını tasavvur edebilir. 

siniz. Atatürk Türklyeslnde, Türkleri gayet 

mesut gö~yorum. Halkın yUzUnde bir ne;ıe 

ve Umlt var. Hepsinin yUkaek bir Ataya ma.. 
ilk oldukları ve onun önderliğine bağlandık. 
!art hallerinden ~lll 

Yeni TUrklyenln snızel hatırasını dalma 
so.klayacağız. 

"Meğer bu memlekette Bulgarlstanla Tllr. 
klyenln arasını açmak için ı:alışanlar varmış. 

Bunlar yabancılann (? I) menfaatlerine hiz. 
met ediyorlarmış. Bulgaristan yakında Bal. 
kan paktına glrlyormuuıı- llh" 

Son Postanın ayarnızlığı malOmdur. Bu 
mUbarek gazete de Tan gazetesi kadar he. 
yecana meyyaldir ve heyecan verici haberler 
istismarını her nedenııe uvklne doyulmaz bir 
ııey sanır. P~en kaydedelim ki, bugüne 
kadar, Türk guetcclliğ'tnde bir gazetenin 
diğer bir gazetede neşredilmiş olan yazılar. 
dan do an bir ";vabımcı tnıtaı, e ate llakllr. 

1 

Maftünün müracaat ettiği hüküm
darlar ıunlardır: 

Kral Gazi, kral lbnissuut ve Ye
men İmamı Yahya. 

Cumadan ıonra Arap ga.ıetelerlnde 
çıkan tefairlerde hliktlmetin bu hareke
tine rağmen Arap meselesinin müsta-

A. 7 1LKTEŞRIN - 1937 

3la11ata daü -Tiyatro mektebi 
G ENÇLER tiyatro mektebine 

pek rağbet etmlyorlarmı§. Bir
kaç ay oldu, Ertuğrul Muhsin de şehir 
tiyatrosu kadrosunu gilçlilkle doldur
duğunu söylüyordu. Şadi bir heyet 
kurmak istemiş, muvaffak olamamı§ . 
Bilhassa kadın sanatkar bulmak çok 
zormuş ... 

Elbette sevinilecek bir şey değil: 

memlekette temaşa sanatine ihtiyac 
duyulduğu, onu teşvik etmek :lıite. 

nildiği bir sırada gençlerimizde de bir 
heves bulunması daha doğru olurdu. 
Fakat onları, sahneye kO§!Iladıkları 
için bir tUrlü tayib edemiyorum. Ni. 
çin aktör olmak . istesinler? Hakçası 
buna hiç bir sebeb yok. 

Herhangi bir kimseyi, bir genci 
bir mesleğe sevkeden başlıca iki se. 
beb vardır: 
ı - Ondan kazanç umması. Bizde 

tiyatro, sanatkarlarını zengin etmek 
şöyle dursun, ekseriya bin müşkülat. 
la geçindiriyor. Şehir tiyatrosunun en 

tamnınıı;, aktörleri ile konuşun: her 
yıl eUerine geçen paranın öyle imre.. 
nilecek bir şey olmadığını görürsü. 
nUz. Herhangi bir memuriyette kaza
nılandan fazla. değil, belki ~ğıdır. 

Buna mukabil tiyatro hususi bir isti
dad ister. Sahne hayatının kendine 
mahsus rahatsızlıkları vardır: hem 
maddi, hem manevi. Aktör herhangi 
bir kimse gibi r:ıükUn içinde yaşıy_a. 

maz; hayat tarzı ekseri~tinkinden 

haylı farklıdır. Bundan başka - ~ bil. 
hassa ilk zamanlarda - mUtemadiY.en 
iu.eti.n.efsinin kırılması kabildir: 
günlerce çalışıp çıkardığı işi halka 
beğendir('mez, arkada§la.rının kendine 
tercih edildiğini görür. Üzülür, ümidi 

kesilir, hayatı acı bulmağa başlar. 
2 - O meslek içiu duyduğıı aşk. !n.. 

safla düşUnecek olursak bizim genç
lerimizde tiyatro a~kı beklemejp,"hix 

~e •• h~.~:n~z- olmadığını . g~~rUf-t 
Memleketin iki üç şehrini istisna. e-

dersek çoğu yerinde gençler - bugün 
tiyatro mektebine talebe olmağa da. 
vet edilen çocuklar • tiyatro görme -
mişlerdir. O iki Uc; lıüyük §ehirdeki 
çocukların gcrdükleri piyesler de ek .. 
seriya sevilecek şeyler değildir. De.. 
likanlı, İstanbul Şehir Tiyatro'sunda 
veya. bir tuluat kump:ı.nyasmda - bel

ki alaka i.le - bir vodvil seyreder, er
tesi gUn mektebde edebiyat hocasına 
bunun hakkındaki fikrini sorar. Ede
biyat hocası ya tiyatro sanatile hiç 

meşgul olmamıştır (bu onun için bir 
kusur sayılamaz, çUnkü bizim kUltür 

ananemizde o sanat yoktur), ve yabud 
tiyatro sanati ile meşguldür ve o vod ... 
vilin alr sanat eseri olmadığını, deli
kanlının onu sevmemesi, beğenmeme
si lazımgeldiğini söylemeğe mecbur -
dur. 

Bir genç falan piyesin fili'l şahsını 
oynamak he\•esini duyabilir. !yi am& 

hangi piyesin, hangi tragedianın, han .. 

gi komedianm? Dilini bile anlamadı ... 
ğı E§bcr'in, Vefik Paşa tercümelerinin 

mi? Bir Türk gencir.den Shakespcare 

dramlarını oynamağa heves edip ti .. 
yatroya a~ık olmasını bekliyebilir 
miyiz? Onların adlarını daha yeni 
yeni duymağa başladı. Hiç birini iyi· 
ce anlıyamıyor. 

B!r memlekette tiyatro edebiyatı 
teşekkül etmeden o memleket ge~çle· 
rinin tiyatroya heves etmemesi peJC 
tabiidir. Heves etselerdi, o mektebe 
akın alem gitselerdi asıl o tuhaf olur· 
du. 

Daha bir~ok scbebler olduğwıu ti• 

nutmuyorum. Bu rncvzua avdet ede• 
ceğim. • Nurullah ATAÇ _..,._ 

dedilmektedir. 
Gazetelerin umumi tonu mutedil

dir 

Telefon konuşmasına izin 
verildi 

ltudtıı, tS (A.A.) - ingiiiz mıtr 

matı hariçle yasak olan telefon mubabl' 
ratına yeniden müsaade etmiştir. 

Yahudi Davar gazetesi iki giı11 

müddetle tatil olunmuıtur. 
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1Juu;u~ . .... 
ı- ~: 
· anıdtklarımdan: 
.. Ceınaı paşa 

, Tanıdık~ . A • 

~evha alt ı,, diye umumı bır ser-
1."'ldt havıttnnd .. d" ~ .. 

ınilsbct • · J - a gor ugum 
- işitti~y~. rnenfi evsaftaki meşahirin 
değil • ' oğrendiğinı hususiyetlerini 
1 Yalnız kend· .. d'' ~ .. 'h erilli ı gor ugum cı et-
Pck ba~~ı~orum. Velev gördüklerim 
Meşh cıhetleri olsa bile .•.. 

'dan bir~ Cernaı paşayı vurulmasm
rnahf uz tu~fta__ evvel gördüm. İsmini 
berdiın l3 tuguın bir arkadaşımla bera
tir de a. _elki ahvali ruhiyesi değiımiş
YaırJnıa!agıya dercedeceğim sözlerinin 
nun . ~ınr istemez, bilmiyorum. 0-
nıa adı~ın kendisine 0 M" diye bir tak
"M" oyayrrn, Arkadaşım dediğim 

gayet c k • 
nıaı p~ <>ı un hır sol unsurdu. Ce-
§ctnın p an.ın S.deta elinde büyümüş. Pa
kendi~· ~rısten Moslrovaya dönüşilnde 

-.ını Me 
turdu- şçanskaya caddesinde o-

gu evde · . . 
sında b ııyarete g-ıtmış. Uf ara-
Paşa il e~den de bahis açrlmış. Cemal 
Paşa be .abam, Selaniktcn dostmuşlar. 

enı de b' ü . . • k 
daşı?lla .. ır g n getırmesını ar a-
"M•• le s~ylemiş. 
bahçe . ~ıtHkte gittik. Muntazam bir 
Rus"'a ıçırıde, kargir, tele katlı ve çar 

J sının . . . . 
ınetgah ıcngınlcrıne mahsus bır ıka 
ret?llişl:r~?1Şevikler Cemal paşaya has
surett .. 1• Evin ortası, mükemmel 
1 e do~ . 
ondu. p ~enmış ba§tan başa bir sa. 

husus' aşanın eski yaverleri ve bazı 
1 ada ı · C:e tn arı da yanındaydılar. 

ı•:işttıe:ı ?aşayıa o güne kadar hiç gö
llluz 

0 
~.tıın. İlk ve son konuşuşu· 

si?lller· gun oldu. Tabiatiyle onu re-
•nd•n . t dolaştı- '" ve otomolıılle stanbulda 

ğişıne g.ı zamandan tamvor.dum. Hiç de· 
ltend>s~ş buldum. Maiyetindekiler, 
giQi • _ıne hala iktidar mevkiinde imiş 

ı~hbar ediyorlardı. 
Yada Uhteşenı bir sofra kuruldu. Rus
bu y 

0 
sene kıtlık olmasına rağmen 

e?ll"k 
~;. c . ~ tnasasında neler 'IN'lktu: Çe-
~ • .esıt h J -

na kada avyarından balık yumurtası· 
Şıstnda r Çerezler, Rusyarun biç bir çar· 
~cnı ı:astlanmıyan cinsten iri iri ve 

• ~ YC?llişler. 
Bır se . 

tu, bil : Y rni eksık gelmişti, ne olmuş
nu.yorurn. h · Plsanr k _ • ızmet edenlerden biri, 
n ulaama .ild' . dadr. C • eg ı, hır cümle fıstl-

Cebin ernaı paşa, elini yeleğinin sağ 
e attı. Sen•) d' . . d'·. • 

Çıngırtı d • er ır l§ıtme ıgım bır 

fllai<:ı uyuldu. So:ıra, paşanın par-
arı aras d ' 

sarf etme~ ın a bır altın l§ıldadı. Bol 
vebir . gc alrşmış bir adam edasiyle 
bir tarcı:ara uzatmağı hatırlatır basit 
zcrind z a, Cemal paşa, altını omuzu ti
sinin en a;ianıa veriverdi ve muhaver.e-

1\f Xllabadına devam etti. 
Xllin ü~ha:ıere evvela ptk basit bir ze-

~erınde . S A tıik b 1 cereyan edıyor.du. ela-
, aoa 

taya m ve Cemal paşanın Galatasa-
a sınıf k Fak ar adaşım olan çocukları ... 

1 at «11w., • ''f . b' 1 <ı duğ ı•ı ın mu rıt ır so unsur 
tü. ~nu söylemiştim. İşi siyasete dök
setti. ~rPte Yapılan zulümlerden hah· 
bazı ın·· o~ra daha sollaştı. İstikbale ait 

Ufrıt na · ı · dı d''k " o ıarıye en say , o tu. 
mi.iş 0:aına.n, Cemal paşa, elinde b:.iyü· 
etti: an bu gencin iki kere ismi nida 

....... •• 1\1:·· tidar !. .. "M'' 1. •. Şayet bugün ik-
llıevk" seni a ıınde olsaydım ş:mdi hemen 

lar<lt stırır ve dar ağacının altında ağ
ın. 

Fakat 'tı•• 
"deli~ k tam manasiyle delikanlıydı, 
llıış aıtlı" ı Bütün bağlann1 kopar

• serkeş bir isyankardı. 
-Pa di. _ A §a !... Paşa!... • diye cevap ver-

tida taınudaki fark su ki, elimde ik
tınij r olsa ben seni asar, darağacının al-

a ağlamazdım. 

Ceınaı paşanın gözlerinde bir kısılıp 
a~.rlnıa ve sonra zoraki tabiileşme gör
:uın. Bu bir lahzalık tahavvüller aca
a kaç bin hissin tesiriyle olmu§tu? 
~enimse aklımda neler canlanmadı; 

~urıycdeki iktidar.. Acaba 0 zaman 
l\t" bu sözleri söylese ne mcvkie dii

tcrdi? 

he p~ gülümsedi; iti §akaya vurdu, 
P bırlıkte mevzuu dcğittirdik, soğuk
~ hava da değitti. 

• • • 
Blr balta M>nra da Tifliate, Cemal 

~anın YUnıldufunu duyduk. 

Bu 90n pazar R'Jnü Anka a.d 
~111rııtarmdaychm. Şark 'Yiliyertl ~ .a~ 
vezen b" kad erımızı 
~l ır ar aıımta beraberdim. Ce-

... Paıanın uğluna rastladım 
~arktan gelen ırhdaı: · 

-İyi ki ıcni gi5rdU d' 
'~enıar h m .. • ıye Ahmet 

e cyecanla hita • 
nıezarını · P cttı. • Babanın 

zıyaret etmek • t d' 
lo bulabildik y . . . 19 c ım. GüçlUk 

. erını bılen ancak birkac 

Bilezikçi sokağının halini anlamalc için bu resme bir kere baTı·mak 

l stanbul konuşugor ! 

Bilezikçi sokağındaki ahırları 
kaldırmak lazımdır 

Bu sokağın yolu da tamir edilmelidir 
Pangaltıda Bilezikçi sokağından al

dığım bir mektup aynen şöyle idi 
Saym Bay Hamerci; 
25 senedenberi Pangaltıda Bilezikçi 

ıokağrnda oturmaktayım: 
ı - Burası öyle bir yerdir ki, yağ • 

mur yağdığı zaman çamurdan geçil 
mez. Taksi §Of örlerine ( Bilezikçi ıo
kağı) dediğiniz zaman iki rniıli fiyat 

isterler. ve bazısı da o sokak yolcusunu 
hiç kabul etmez. Çünkü; buranın kaldı
nmlan gayri muntazam, her tarafı çu. 
kurlarla doludur. Şoförler otomobme • 
rinin kınlmaıından çekinirler. 

2 - Güzel aparbman ve evlerle ıüı
lü olan sokağımrzm, iki de ahın var
dır. Civar fmn\a:nn ve arabaların ve 
seyyar sabcı.ların hayvanlan bu ahır -
lard.a durur • 

Evlerimiz ıeniklerle doludur. Ve bu 
ıe~pten hastalık ve mkrop bizim ro
kaktan eksik değildir. 

Bu ahırların kapatılmasını ve yolu
muzun tamiri hususunda aiakadarJarın 
nazarı dii<ka · inj celbetmenizi mahalle
miz n:muna rica ve yapacağcnız te§eb. 
büsten kat'iyyetle ümitvar olduğumu • 
zu arzeder, bu vesile ile derin saywla-

nmı sunanın. 

Bilezikçi sokağı halkı namına 
dr.:mı karilerinizden: 

Yılmaz 

Bu kadar bir şikayetle bahsedi-
len sokağa saptığımız zaman, ilk anda 
gözümüze çarpan, yolun baş t:ı~afın -
daki köşelere atılmış çürük do~:tes yı
ğınları ile patlak bir kese kagıdının 
iç:nden fırlayıp kaldırunlara yayılmış, 
kokmuş balık b:ırsaklart oldu. Bunla • 
nn üzerinde binlerce sinel: uçuşuyor-

du. 
Geniş yolun kaldırnnları da berbattı. 
- Ne pis, ne kötü bir yere geldik, 

&'.ye düşünüyordum. 
Fakat içerlere doğru biraz ilerleyin

ce, pislik hakkındaki fikdmi, değişfa. 
mek mecburiyetinde ka)dım. Kaldı -
rrmlann berbatlrğı, yolun ramn yum -
ruluğu ır:ttikçe artıyordu. Amma tram. 
vay caddesinden uzaklaştıkça, sokak 
tertemiz bir manzara arzctmiye baş)a-

mıştı. 

Yani, B:Jezikçi sokağında ba~ka 

kişi zuhur etti. Bir milddet sonra onlar 

da kalmryacak ... 
Ahmet Cemal. teessürle: 

_ İyi bir mezar yartırmak istedik, 

fakat .... - diye kekeledi. 
- Şimdilik hiç olmazsa adi bir taş 

dikilse de ileride .... 

Başka b:r dost koluma girdi. Onlar 
da konuşarak uzakl<':;~ılar. Yarış baş'a· 

t Muhaverenin öteki krsmiyle a-
mış r . 
lıikadar olmadım. Yalnız galiba, Cemal 

n mezarının Erzurum taraflarrn
paşanr 

da olduğundan bahseclivorlardı. ft. ra,.,., 
bulmağa istekli olanlar için henüz im

kansızlık yoktur. 
(V!-Nti) 

Y a~aı ifil : Habeı ci 

~ Pangaltıdah,"i Bilezikçi soT.ağmda>ı başka bir görüııüş 
~ . s:-:mtler:n aksine ana cad<leye yakın 

\ .,. "' , 

""""-
~ 

" Bilezikci sokağım ldlmes 1·apaıı 
tavuklar 

n:zc·i· çi sol:."ğııufo. a1t 1>atı <'1nr ola
rJtk kull.aıııbıı evlcrcum uiri 

krsrm, pis, iç taraflar temizdi. 
Yolun meyrlli bir yerinder bozuk 

haldır:mlara, ayağımız takılıp ta yere 
!düşmemek için büyük bir itina ile iner
ken, iki yaşlı adamla karşılaştık. Ken. 
dilerile konuşmak arzuma hemen uy
dular .. O zaın:ın sokakları hakkındaki 

düşüncelerini sordqpı. Acı acr güldü -
ler ve: 

- Mal meydanda işte, dediler, gö
rüyorsunuz .. Yalnız r.=z·n bilmediğiniz 
bir şey var, o da bur<ı.nrn samurlu hali. 
dir. Yağmur yağdığı zaman, bu yola 
bir kere battık mı bir d<ıha çıkamıyo
ruz. 

Burada la.fa bir kadınla, genç bir ço
cuk karıştı: 

- Bayım, diyorlardı. Burada her 
'giln yüreklcrirr,:z parça parça oluyor .. 
Aşağıdan yukarı çıkan yüklü arabala. 
rın tekerlekleri çukurlar ve taşlar ara
sına sıkışıyor ve tabii hayvanlar o za
man arab:ıyı çekemez oluyorlar. işte o 
zaman, hayvanlara öyle müthiş, öyle 
merhametsiz bir dayak ablmağa başla. 
rırvor k:, bu manzarayı düşünmek bi· 
le tüylerimizi diken diken c.der. Zaval· 
lı beygirler, daya ğr yedikçe, bütün 

gayretlerini sarfedip, tekerleği bir çu 
kura ve taş arasma s1kışnıış olan dolu 
arabayı ileri çkemek :çin nasıl çırpınr. 
yorlar bilemezsiniz. Fakat korkunç 
dayak durmadan devam ediyor, ta ki, 
artık bizler, yani bu manz<!raya dışan· 
dan sey:r: i kalanlar, işe mü3ahale edip 
arabacılarla kavgaya başlıyalım, o za • 
rnan hayvanlar da olıiraz kırbaçtan kur. 
tuluyorlar . 

Ş"mdi bu yol yapılırsa, artık yalnız 
insanlar değilı biçare hayvanlar da ra
hata kavuşmuş olac::ıklardn. 

Burada konuşmamız bitince, Ali ile 
b?rabcr yolun daha aşağılarına doğru 
yürümeğe başlamıştık. Mektupta !?ika
yct edilen altı ahır olarak kullanılan 
evb:in oniine gelmek üzerı; bulunuyor 
·· · ·~. Bu sırada 'karşırnnHa orta yaşlı 
i!;; zat çıktr. 

HARERCI 
(Devamı 4 üncü de) 
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nıııınıııımııııoııı _____ ,,._., ........ ........,,..,,..,._ 

KURUN' da 

KöylU kongresi 
Aıun Uıı, burünkU . başmakaleıılnl birJ,a9 

gün evvel Ankarada toplanan köylil kongre. 
sine tahsis etmlştlr. 

On ııenellk ı.lr.ı.i l<alltmma pl!lnının tatbl. 
kine geçilmeden evvel hayat tecrübt-si içinde 
plşmı, birer IDS311 olan köylülerin dt• fikir rn 
mUtalealannın alınınasmnı çok ~·erinde bir 
hareket olduğunu söyledlkt.t>n sonra dl.yor Jd: 

"Ancak köylillerln emeklerini daha seme
reli kılmak, ziraat sahasmda istihsal kabili. 
yetini artırmak teşebbüsü yalnız bizde deg-il. 
dir. Almanya ve İtalya gibi bazı büyük dev. 
Jetler bu meseleler üzerinde çok eı:ıash u~raş. 
trkları gibi zirai istihsal şartları memleketl. 
mlze en yakın olan Balkan memleketlerinde 
de bu yolda çalışmalar vardır. 

Mesela. daha geçen hafta içinde Yunanis
tanda Metakı:ıas hUk\lmetl bir ziraat kongre_ 
si toplanır§trr. Bu kongrede Yunanlstanm 
muhtelit köylerinden gelmiş bin kadar çiftçi 
mümessili bulunmuştur. Burada Yunan çift. 
çllerinin muhtaç oldukları zlrat ısl!hat usul. 
leri konuşulmuştur. Bilhassa Makedonya ile 
garbl Tralı:yada. buğday 1ııtihııa11ni arttırmak 
çareleri aranmıştır. Bir talnm mühim karar. 
lar da verilmiştir. 

Zamıedlyoruz ki bir ta.ra!tan kendl mem. 
Ieketimlzde kendi vasıtalarımızla .zirai kal
kınma hakkında tetkikler yapar .. 
ken, istikbale a.ıt plAlılar hazırlarken komgu 
memleketlerde yapılan tecrübelerden de istL 
fade edebiliriz. 

Hele Bulgarlstanla Yugoslavyada. köyIUlc.. 
rin te§kil4Uanması işine bUyük ehemm1yct 
verilmiştir. Bu teşebbUslerde muvaffakiyet 
elde edilmiştir, 

şu kadar var ki bu memleketlerde tatbik 
edllmi1} usulleri kft.ğıt üzerinde tetkik etmek 

arzu edilen faydayı temin edemez. Bu usul. 
lerl tatbik eden mütehassısları bir müddet 
için memlekP.t1mlze getirmek, a.ynı zamanda 
blzde kalkmma hareketini idare edecek olan. 

la.nn komşu memleketlere giderek oralarda 
tatbik edilen usulleri kendi gl:lzlerile görme. 
terine imkAn verınel< daha faydalı olur .. ,, 

CU ~& HURIYET'de: 

Seyrüsefer tedblrleri 
Abidin Da.ver, tata.ı ı bulda seyrüsrfer i5lrrl 

için yeni tedbirler alındığı bir sırada., halkın 

görmek istediği noksan kalını, bazı tedbirler 

daha. olduğunu ııöyÜyerek şunları yazıyor: 
" - Gürültü ile mücadele ederken yalnız 

otomobillerin sesini kısmak kAfl değilrlir. 
YUk arabaları gUnUn her saatinde ve l'ilprtin. 
tU arabaları sabahları ortalık ağarırken öylo 
gUrilltU ediyorlar ki otomobil kornaları bun. 
Ja.rm yanında ı:ıa.z gibi kalrr. Bu arabaların 
gUrUltUlerlni azaltmak için alınabilecek ted. 
blrler arasında tekerleklerine I!stik takmak 
da. var. Fakat, bu ''kel başa şimşir tarak., 
nevinden manasız bir şey ve beyhude bir 
murat olur; gUrUltUyü l<esmeğe de kAfi gel. 
mez. Bu arabalann gürUltUsUne karşı şim

dilik tek çare, boş olduk.lan zaman, bunların 
koşturulmasmı yasak etmektir. 

Taksi şoförlerlle otobüs şoför ve blletçile. 
rinJ.n kıyatetıerlnl düzeltmek IAzımdır. Ara
bacıya iş bnşmdn slgıı.rıı. içmcğl menederken 
bu lnya.tet meselesine bir çekidilzen verme. 
mek hata olur. Hele 1stanbulun muhtelit 
semtlerinde lşliyen otobüslerin şo!or ve bi
letçilerinin kıyafetleri cidden fecidir. Bu 

adamların, böy!e göğüs bağır açık, Ustbaş 

harap blr halde çalışmalarına nasıl müsaade' 
edilebilir? 

Hepsine klre dayanır renl{te iş gömleğ'I ve 
başlarına aynı şekilde kasket giydirmeli. 
dir .. , 

" Yolumuz daima 
Anktı!9adao 

geçecektir ,, 
Diyen dost Irak Hariciye Nazın 

DUn Ankaradan 
ayrıldı 

Ankara, 7 (Telefonla) - Dost Ye 
kardeş !rakın hariciye nazırı Tevfik 
Elstivcydi gece Toros sürat katariylc 

buradan ayrıldı. Dün şehirde gezinti
lerine devam eden dost hariciye nazı. 
rı gece istasyona indiği zaman harici
ye vekilimiz Tevfik Rüştü Aras, hari. 
ciye siyasi müsteşarı Numan Mene -

menci oğlu, lrak elçisi ve daha birçok 
zevat tarafından uğurlanmıştır. 

Muhterem misafir Ankarada gördü

ğü hüsnükabulden memnuniyetini be
yan ettikten sonra: 

"-Bilhassa Büyük Atatürkü tanı

mış olmak, hayatımın en mes'ut hatı. 

rasını teşkil etti ... ,, 

Demiş ve sözlerine şunu ilave eL 
miştir: 

"'-Yolumuz, daima Ankaradan ge 

~ccektir.,, 



& 

ıttlbatçılarJ DJdDreeeJ< l it , nutuk• 
ıarl• llereea•• get•rt er e11I 

dJ.uJe1JdJ~r ora-.»dıuı IJMI ıırordu 'l 
- Hu.tuk möyliycc.c:k misin~? g~.i 1aıuı ~- t-- .._ • 
- Evet, öyle ü.r .aiyctiluiz var... sini~. 
- Kimler .CSyliyeceki' ~'$1t1Md"11 titr~ oıaa P • 
_ Uc nutuk aöylenecdt .. s:rini de "°'"' .--~ 

t ..... ..,..,. • pü1~ 1. 

be~. ~nuwıuz p.ec;lir? - :l!-Y~ •~*' 4'Ki .. .,._.. 
_ Yeni aeleo beqerilerJm,iz~n va • getıiınia ı; Hı«: ~ ~ -.. haber ve. 

• rir. ~=..: aa.ı....,... ~yetini aQ\Jtıf,cM, dijer .beım§C!i}.eri ~ 
yardıma davet ede"ğim. .,...,. Sııuı ~ _.. ........... ?, 

Ba .. L-~ - Stfrı*h,.;a ~ u •.. 
- :r-· Ja5ee.)'N "*"' ........ 11aa..aan • 
- Bu kadar.. .1-:.. d .... 1. • ..&.--

nı ıetir;wds Üztf'C -.ne en ~ır.-. - Kifi değil .. E 
_ B~ ne diyeb'lir'm.. saat pcMilı _.... vuruyoU!u. ve 
_ Bu "danıl.a!ı 9.\1 hale ~etirenler - telefon edrrck, ;ıfmizi" tittiiini yola 

.. , rıktığım·zı Hanriyete bildirc'im. 
.1.n baRaet.J?,iy~cclc ınısın ::ı 
Y"" ,....,.,ıtt\·1 Yarım saat sonra Taksimdeki pan-

- By~ı bu ~ ı,etfr~ .-~ 
siyonumuzda ıofra ba§ında toplanmıı 

lıarptir · d k bulunuyor u . 
- Hayır, itt:hatçılard•r, daha doğ· HaJJriyet Pr.ansız pbitbiıı aJqam il· 

rusu Talat Pap ve arkadatlarıdır. zer,: eve geldiğfoi ve iyi haberle!' ge • 
- fakat. tht.:J'ğ"ni müjdeleyince, Hr2çla bera -
- F™tı f.~ )'.O~, pu b,aWkat ~i~ her bir ağızdan sorduk: 

.tekrar eGjlmeJiıiir. - Allaha aşkına anlat bakalım fte 
- Orasını biliyorum ,fakat bu ..adımıa ı , o muş .. 

Ju t,elıc:,. ille ~mif, ıbüti.:U hemtc- - Ne olacak, Agop tırJni Htı.11-
.ıikr bitir ... · leyin Fransız iıtihbfırat :dairea'ne ıi • 

- Nereden buraya gelıai§ler? derek doğnı zabitin oda1ına gtnn{ı •e 
- Ruılar En:urumdan çekilirken vaadettiği yeni raporu çıkararak: 

ounlan zorla 1'.a~•ya1a götürmüJ - _ ı1ıe, .... .as verdiiim mühim 
Jer, bunlar orada aefil olmu,, küme raporu da get'l'llün .• Sis de vaadinls· 
y~lerine bg.JcmHF!.· burjya J'llwğe de durua .,, 1000 Ura1111 verin beka • 
mecbur olmu§Jar.. yıea... 

- gr~rµm.d.an '~ t.chcir ~ ........ IAriae .,..... zabiti: 
fl'J? - Pa~ 1u11ı*Jır, falrat enell fU 
~ Olııdu ıQü? mlh5a raporu ıcwılim, ~. Pa. 
- O lıaWe mesele yoktur. 'lir kaç ranm lluır oldutunu dU!VnC& Agop 

kiti•in i~ect. bir Jey ifade etmez. ra,.,.. sabite usatmıf, r•Wt rapora 
Şimdi"~ /İM arkada§ ~yAAI JJu §C>yJe lir ıib atmıı ve derhal Aıoba 
akwn )ti nutkunda tttiıı.tçmrı k.arJı iade -4ere1r: 
tı~etli JJQ.çumJar J&Pfcakun.. Jitye • - Bu rapor bbi alikadar etmeı, de· 
~ Nr ~- irat •deectmla.. Bunu rriı .. 
·~ tawp 'M:i,.,,...n.~ Aıobun renıl blrdeablre ~tmıı. aya 

- -....en1n1s.. ğa kalkarak: 
- İttihatçılar olmasa idi, Türkiye -· Amirlerirıiıi ıönnck iıtiyorum, 

darbe ıirmiyecek, Ruılar memelekete diye baiınmya batl•JNI· Bunun UH • 
s..il'J:nWeçe~, b\J ı\ia,nları yerlerinden rine zabit ceb'nden bizim verii:e;.miz 
TYrıJinııd,ıı çılJaraJıyacaklardı. Anla. raporu göate~rek: 
4"1 ""1' - Bağrmıa ve yerinde uslu otur ... 

,..... ~~m.. Ben adamın göıiinü pıtlatmm .. Alçak 
- Btı ıecı 11ıuvaffakıyttli bir JllU • herif! .. Sen b~i ne zannettin? JCim ol • 

Nk irat dec.ek oJu,.,an hakkıStda ha • dulunu bilmediiinım mi ıannediyor -
~rh olacaktır. ıun? diyertık Aıobun iki raporunu da 

- S1zi tatmin etınelc için elimden gpıünün önünde yırtmıft sobaya atmııı 
ceteni yapacapıa.. ve: 

Genç Erznsmluy• bu talimatı ver • - Defol kar~n ve bir daha bu· 
'l!j.kten •onra. Hraç ayafa kalktı, dıı - raya ayak baıma ! ldıye her!fi kovmufo. 
nrpı ~~ki t>üyiik PJaaını açtı - 4ıop ne yapımı?· 
Ye ~O ~rı ı•tirenk Xöıeyanı Pıattı - Ne yapacak?. Bir kelime bile töy 
we: lemeden k•ndini/oda~n dıtarıya ıor 

-... Yerdııl'tll "1\JJJUç oluı lıtmt'ril•· atnuı. Pranııı sabitinin temrhıi cör· 
rinia 50 lira veriyorum. Yalnu iaim ııey6i..,iı: •. Yerinde durı111111or, hayatı. 
f Ph •e,.,...m, aedtct tt' r vatandquı nı bana medyun olduğunu tekrarlayıp 
...... dlJ'e Uh eclenln, clet!L dur\JyD!tJU. 

K5aeyan parayı alarak: Yem~k esnasında hep bu h&dile • 
- Hemtedleriın ~ derin teıek. dtn büNdildi. O ıec• pnbı biraz 

ldlrleriml bildirfr'm. Bu parayı Tallt faıla Kaçırdıiı ~:n Hr•~ eviM cide • 
Y• arkadatlannın zulmünden kurtu • medi. Bize evde yattı. labahltyin u 
lan ltir Yetuıdat tarafından toberrll e- at dolruı ~ukta beraber Ka~ 
dildiğini U&ıı tlıııtk M1rtti1lt heye • aok•iır.ldalri dair•,. ıittilr. 
canlı bir nutuk aöyliytıeeğim, dec'i ve Hraç mektupları okurkeıı ben de 
tekrar telrnr teıekldlr ederek, geld'ği ıueteleri tetkik Miyordum. Ne snelı: 
yeldin geri döndü. tuplarda. ne de ıuetelerde mühim bir 

Köseyarı ıözünil tuttu ve üın~üni - ıeY yoktu. 
zin f..tda.!e Miyük Wr muvaffaluyet Sut on butukta Hanri)"Ot pli ka. 
kuandı. ErznwJuJarm toplantısında pıdan içeriye perek dün gelen ıer. 
irat et1iii nutuk büyük bir heyeçan iki arkadafiyle beraber aptıda \K" 
uyancbnmı. halk müteaddit defalar dilini haber verdi. 
~ahrolauıı ittihatçılar!,, diye bağır • Hraç aut tam 11 de ~nya ı•
llllfb. Tam bu eenada evve!ce halk ara- tirmn"nl töyledi. M~yyen ..,tte 
1111a Jranpn bir •ttam "hepaini birden H~riyet ıençleri gıtirdL 
iilcltlımell,, cliye hafnnca, hat!p ken • Köıcyan arbdatlarmı Hr~ •e b&. 
cliaden ıtıGtrek na takdıicr\ etti. 

- O terem naif~ bana bırakın! Bunlardan biri 28-30 yıtJanr.da 

NABER - Aktam poatasi 

istanbul 
konuşuyor 

(lJtıftoro/• I i...UJ.t) 
kJeriıMlen aba;h •• 1ı;~ olam 

'beıla d.otru yürüdü R: 
- ld, 4ecliı Habercialnis delil mil 

Ne iyi ettilü de geldin:z burlya.. 9en 
M •.mı liu ...Uncaat etmrJi dilfUnU. 
yMlum. .. ,.. bakın bttıim derdim 
ttdir: 

lkı NJıPta ual oldu 'bUIMla, 111· 
UN ssaı uyduJı, nedir, tuttunı Wr apar· 
ı;_., a1dıJn. Gen· ı cadde, kalahehk. 
kibar yer d1ye aldanıp ta malı aldık • 
tan ..,..,. )>Qraaın ne bakzıMıs biT yer 
olduitall\I ınlıdım amma, artık lt itten 
ıeçınittL Yoluaıu• bozuk, hem \le na..ı 
bilir 91aeinlıl 'imdi min ı•ldilinll 
..._ yolun bulunclutuma noktuın • 

2 

•n., ""' yen11ııdan IOllra devam e. 
den 1atmın yanın4a ldcta bir ufalt 
fOM14lr. turadaki ahırlı nin 8nünden 
tonra, yol artık tamamen ceçilmez bir 
vaziyettedir • 

B'r vak:tıer l:omıulardan para top • 
layıp bu:-ay ıyaptırmaiı düşündüm. Bı.ı 
lfl aJ daha batarıyordum da, fakıt 
Mnr& utra .. madılll, it te, öylece kal • 
ti:. • 

Bu sokaktan o kadar mü,teldyi~ ki, 
8,500 liraya aldığım apartımanı bugün 
5-6 bin lira verseler vallahi de, billi
lti de hemen utarağıın. 

Akaaçtı zat, b:itün .Szlerinl bir ne -
fe.te aöyleml,ti. Sonra söyliy~ekleri
nl bitirir bltfrmeı:, acele acele .. pka • 
sını çıkarıp bizi selamladı: 

- Hemen vapura yetişeceğim, 
kusura bakmayın. dedi ve ilerledi, 
citti. o uman ileri dojru baktım. yol, 
blraı ötede, hakikaten büsbütün çıiı
nndan çıkıyor, deminlııi. ntın aöalerini 
tamamen tasdik eder bif nziyet alıyor 
du. 

Burada yapılacak fazla bir ifimiz 
blmamıftL Bir kere ide ı';Ayet edilen 
ahırlan ıönnek lbundı. Bbe ataiıda
ki reaimdc ıördüiUnüz evi gösterdi -
lor: 

- itte aradıiınız evlerden nriıi. 
Ali, buranın re.mini •lırlren, ben 

de evi tetkilc ~tıniye bqladuıı. Ahır o
larak kullanılan alt kabn kapsı kirtli 
idi. Mumafih pencerelerden taham -
mWılls bir koku çıkıyordu. 

Hem etraftaki kolll§ular, hem ~e 

bb:zat bu evin üst katmda oturanlann 
11hhatlerr için bu vaziyetin ne bdar 
muzır oldupnu aöyleınele lilsum yok 
tur, aanıran. 

- Mcballe ortaaında ahır olur ıey 
delil. diye llSyknerek utık ıeri dö • 
nllyordulr. Ali birdenbire kolumu çek
ti. Y olıın Uaeriade cıYIJıdatan bir ıllrll 
tanla g&tererek: 

- Bak, dedi, cvlıerinde bahçeleri ol 
madıiı için, sokaklar da tavuklara kU· 
m"1Uc vaıifeıinl ıCSrUyor. Cidden ı•
rip bir 10bk, bu yol doiruau.. 

HABUCI 
'l'IY A'l'ROLAIC: 

'"'Pi:BA81 Dil.AK XISla 

1
7 • 10 • 93T Pel'lllllbe lbU 
akt&mı 1a&t 20,30 cı. KU. 
RU G'OR'OLTO. 3 '-'1de 16 
tablo. Yazan Shalıeapea.re 
TUrkçeai M. ŞUkrll. 

• • • 
ESKi FRANSIZ TlY ATROSU ŞEHİR 

TlY A'IROSU OPERET KISKI 
7 - 10 • 937 Peqeme günü ak§amı 

aaat 20,30 da TOKA. 5 perde komedi. 
Yazan Eclv&rd Burde TUrkçeel Fikri 
Adil. 

mtTHGRUL SADi TEK 
Bu gece CYetilköy) ya.. 
nn gece (Heybeli) Cu. 
martea1 (Bllytlkdere) 
tlyatrolarmda ERKEK 
LER (40) ından llOIU'& 

azarlar. 

cliye 1-immftı. Hallr araaıM. birkaç )fardirot Vartanyanıp adında iri,.arı b:r 
Jdti daha "bül de 1'eraberb., d!ye ırur • köylU idi, diğeri de Mihran S.r~yan 
aliye·~·· T~plua neticeı~ı adında 22 - 23 yatlarında bir talebe 
o ıcct 2500 Ura iane de toplaııauıtı. tç. idi. Marditot Vartanyan Kafkaı ce~ 
ltflaa ıııi"-nCf ~n 1'5 vakte kadar besinde görıüllü al.aylarında bulunmuı 
daireaiııde beklemekte olan Hraçı ıi· oradan Kafkuyaya ıeçmif. oradan da 
yvetle oJqp bitenl~ri f,nlattı: fltanbula ailn:ni aramaya ıelaıitti. 

Rrafla beraber Xöaeyanı tt-brik et- Mibrarı Saratyaııa celiace. -harpten 
tlt. R~ dUa Deri pterck: evvel lttanbul. tabaile ıelmit. o zuıan 

- Yannıa.n ftibuıen Mnf Talebe Bit- danbtri tatanbuWa ka1ını1tı. 
lillne r• taJbı ...,,__.., dedi. }lraç misafirlerine aandalye ı&te -

Ve s8dlne dmm!a Er:ıırumlu!anr. renk ıöze ba'lal:! ve diin a~ ha. 
topı..,tıaıııda h.,._. >r.pılank 'ıMz: reketinlıden dolayı siz.: tebrik ederim, 
de berlbcril,, diyerek kilni!yo kQliU\ dedi. 

2 3 ı 

.MI rln hesapları 

k6nları. 

Kemlel<eUer 

Almanya 
>.vu::turya 
Belçika 
Çekoııovakyı. 

Eatonya 
Finl1Qdl31 

P'rNll& 
Hol anda 
tnıııtere 
hpanyıı 

tırvec; 

1avlçre 
tt&IJI' 
Maearlst.&n 
Norveç 
Lehistan 
Yuplavya 
Yun anlatan 
YekCln 

ae.t daireler 
TUrk Ura 
:?4.614.059 

55,738 

612,741 

187 
8,130 

144,608 
100,i67 

li,918 
1,605.757 

61.525 
64.939 

852.77' 
23,U:S 
22,201 
8,087 

ı - Biparlft m~nleye ~\şıtmıt olclU
l'U halde benuı memlekete ithal edllmem.lt 
olan mallar bedelleri yukardald yektnl&l'd& 
dahli değildir. 

2 - Almanyaya ait yuk&r$)d yekGacla 
dahi 'bulunu altı ..,.. k~ vadell aıGbay~t: 
Reanıt dai"ler Hususi ~ Ye.l<<Uı 
8,370,311T. L.. 6,392,159 T. L. 8•762.477 T L 

Bakiye daha uıuıı veya bqka vadeH mU
bayaata alt taabbtıtler yek6nuau ifade •r. 

3 - Almanyadan rayri difef qıetıl1"1'*
re alt yullardakt uumuml ,.ek~& dahil altı 
aya kadar vactell mUbaJUl: 

fl8llilt8 
Bu da karnmdan yaralandı 

Çubukluda muhacir mahall.ea~ 0 

turan ıs yapnda Fethi, dün Riselı Ha
sanın arabuma bin.mittir. P'ethi, yolda 
arabayı sürmek heveaiyle ayağa talk-

mııtır. . . 
Araba ıliratle ıiderken Fetbı mü· 

vazeneaini kaybederek düpnlif. araba
nın tekerlekleri altında kanundan atar 
ıurette yaralanmııtır. P'ethl hastahane 
ye 'kaldınlmııtır. 

Başından yaralandı 
Ana.doluhiaarında oturan ti~ ya~ırıda 

Fahriye isminde bir kız dün evlerinin 
kapısı 8n:lnde oynarken taş merdiven
lerden dütmilı. batından ıtır ıurette 
yaralannuı. butallaneye kaldmlmıt-
tı!'. 

Mangal tısttlne dtlpft 
Haydar.da oturan tütün ameleatndea 

30 yapnda Anenin aar•a11 t\ltniUf, o4'a 
dairi manplm Uzerine diltmilfttlr. 

Vücudunun muhtelif yerleri yanan 
Ay,e Haseki haatahano:aine kalclınlmıt-
tır. 

Canını gtl~ kurlardı 

ttı.wıat f'Bl~ , 
'fllrk Ur~ 
11.781.475 

373,22i 
34,810 

,79,608 

21.~ 

21.021 
lSSAl)GJ. 

69,925 
345,713 

4!,080 
279,4.TT 
317,7Ş4 

30$.\18 
llW,176 

61 ,191 
21,530 
24.989 
Sl,OT5 

394,100 
1,783,900 

1,ın.000 
J,.9;7,7QO 

6.200 
'743,300 
Ml,000 

2,0TU08 
181,'lot 
4UOf 

21.,581,700 

l'e\dm 
TUrk Ura 
36,Ş95.~3' 

,28,962 
84,810 

1,092,3.:9 
22,280 
28,215 

196.791 
214.533 

™·.a2 
I0.998 

1,886.2M 
379311 

370.137 
l,.036.9~ 

84.f\06 
43,731 
28.07& 
156 P'l5 

2,83~ 7U e.499.M7 

ıteamı datrelel' Hımtel ı~sıar Y•ktD 
134,660 T. ı+ 1,619.W T. L. 2,358,0f.3 T, L. 

Bakiye daha uzun veya ~ vadeli .U.. 
..,...ı.. alt \aahlı.Qt1er ~wu ifade eder. 

' - Her memlekett{ı kredili tal\hhUUert
qılJ de dahil o\mak Uzere mesa'ben alacakll 

\Nl~~ me~t,t tesblt e<lllebilmek lçta 

l l\Utllarfolı cetvelde o meuıteket iç\D ~tert.. 
ıWI elaa blokaj yekbun& Q1ll memelekete 
ait olarak l§bU 3 numaralı cetY91de mUııderlll 
taahhUtıer yekQııunun lllve edilmesi icap 

e4ef. • 

Yu1roslav Batvelttll 
Bu ay ortalarında Parla, 
Londra, Berlln, Roma ve 

Sofyaya gidecek 
Bılırad, 1 (A.A.) - Stoyadinoviç, 

ilkteşrin ortaı.rına doğru Parla ve 
Londraya gidec:ıolltif. Mumaileyhin mü 
teakibm Sofya ve Roıuyı zi~et 
edeceği zannedilmektedir. 

B e r 1 ! n , 7 (A.A.) - Volkia • 
cher Stoyadıineviçin Paristen aonra 
Berllne gidecetır.r haber vennelrtecl:r. 

Mlnbal mebusluklar 
Cumhuriyet ffalk J>llrlisinln mttn.. 

hal Uç mebusluf!'- göstereceği namat 
lerin af 'ba.lmdan evvel ayrtl'1"ak in.. 
tiha'bm Yf.ı>IlmuI ijıt,imal dabiliııde • 
dir • 

ZA Yt - YcdHcule kapısıaia ltinek 
arabası, ı!cil ehliyetnames:yle nUfu. 

teıker~:i. lçaybetmit olduiuaı.dan bu • 

lanm Kale kapla ~ lf.ılıveci 1 
Kaıcerosa getiıdiii takdiı'dc ıncmDwı 
odileçeiini U&ıı edırizn. 985 

Mbhalli sıtık~ri!l trabacı 
ıtlrkor ojlu Kelik 

Eh'i.yet licil No.; 1945 

-
Yunuı oilu Niyazi ianinde bir balı 

.riyeli dün ıecı saleymaniytde döbıc· 
cilcrdo &abanın kahvesinde oturur~en 
Battal ilminde bir ada;n kın4iaiııi ~· 
nya çaltnmıtır. Battal, Niyuiyi kat~ 
lık bir köteye çekince: 1 

- Buraya neye geldiq?! demif, 
tabanca11nı çekerek Niyaziye doğru Uç 

el ateı etniftlr· Nlyul hemen yere yat
tıfıııdan kU11unlar iaabet etmemfı. 
Battal yakalanımttır 

• t TEMPLE'ln SHIRLEY 
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7 aa sene evvc! bugU 
-~~ .. . ~ .. ... g== 

Halife 
Hafız öldii. Yerine geçen oğ:unu 

öldürten vezir Nasır Kılıç 
------------~....,.......__:-~18~-=--------~~~~ 
aı:!u;~ rı&ınen harumını~ın ]djui- ı ranc hareket etmit•in.iz. . Fakat bizim 

Ke tınız, değil mi? . için. bu, pyını tee11i.ıftür. 
nırnı:ın ndi. arzumla yakmadım. Ha- - Elimden n• gelir efcT1diın? 
" §aycd ~mrı bi;iyle idi. Demiıti ki: P'urrıiyı eturdıı; cebinden bir def-

rıkıını ıya~~rn. bir fellket ıelirse tY• tır çıkartb. 
p • lıt9kı•ının eline reçmetin., _,. htintakınız esnasında, bayan Ji-

uaro: ·· - y k ıelin nıüıt~rilerini tanımadıfınm ıoy· 
kasanın ~. rlaeak evrak, birinci kattaki lediniz; buna raiınen onların ağladıkla· 

ıçındeki evrak miydi? rını, yalvardıklarını, böylelikle de borç-
- Evet · . _ B • ışe aıd evrak? tarının vadesini uzatmak istediklerini 

nurdu? unların hepsi i.asada mı bulu- s.öylediniı. Bu iki ifadeniz arasın.da te-

B-a der .. c · 
olırıasr El"~. e ısrarl::ı sualler sorul mu§ 

'rv ızı.1 yüzünü kızarttı. 
. -. lada- 'n . l . . . 

tırdirn 
1 

..... emır erını yerıne ,e-

PuBro o .. 1 .. .,.u um~iyerek: 
- ~il' nıı1 ol ıyorum. Fakat yanlıthk yap-

koyrrı llln'•sınız? au ki~tları kasıya 
Çünı,~~~tr, değil mi? Koyamudt da 
bir ..,.., . u kasa, pek eski, pek ipt:i.dai 

:r-:.: ılded' 
sız hatta . ır. Onu her hangi bir hm 
açar 

11 
hır amatör, biraz zorlamakla 

• "l.11} eh . }' 
lırsa b ernmıyet ı evrak, bana ka· 

aska h' Jnadalll • ır yerde olacak 1 İhtimalki 
T:> • rn Yatak odaı1mda. 
~1ız c 

tcddUt ' .. evap vermeden evvel, bir te-
, goı;terdi. 

,_Evet · M d . 
zıh;ınes· ' a am daırna evrakının ya 
tc ise b·nde c.lduğunu söylerdi. Hakikat 
Çok u her kesi aldatmak içindi 1 Bir 

ı ll'ltak h 
saklı b • anmmrun yatak odaaında 

Ulunurdu. 

--:.N~red~tlir? Gösterir ınisiniz? 
Eı~ lcakt · · · . et·:. 1 • ıkı adam. onu takıp 

Y~tak 
ce büyu;?asırıa girdiler, llu odı, epi· 
yalarla u. Ağır ve oymalı oymalı cı
dı; gQ~ı\derece doluy.du ki, insan, için 

E . u le klmddanabiliyordu. 

b 
lıı, kösede d k' b" .. ,_ ir l>t 

1 
" ~ uran, eı ı ve uyuııı 

i . ~1i a ;fogı;-u yüı:ilqU; kapağı açtı: 
9 n.den al · . . 
rob k Panı ve ıpek astarh eııki bır 

sı ardı. Bunda d . b' erın ır cep vardı. 
- '.EfenJim "h' kA ~ d b nun · . · · mu ım agı )ar, u-
ıçınde nı"h·· 1 Yor.:ı ' u ur ü bir zarfta bulum~ 

'>!U, 

Furniy k . _ Ü e, .. uru btr sesle : 
ğim ç f:'Jn evvel ıizi istintak etti-

'lfakit bundan beheetmemi~tinir. 
kaı:-d ,~ffo.dersinb efendim, ıiz bana 

aıcı ev ak soruy d T ın nerede bulundufunu 
tııı: or unuz: ben de size onları yak· 

t>lrtıı SÖ ] ' aöyı . Y edım. Bu ifademle haldkatı 
için ei~ışt~m. Diğer evrakın yeri benim 
.tii.n.:l:i. ncı derecede eh~mmiyette ıö-

Furniye: 

Yalt~ ltvet ! - dedi.- Fakat bu evrakın 
lllcniz ~rnaıı lAzım geldiğini tasdik et· 

zırndır. 

1-liztnet · - li çı inadla: 
!.nıınırru · ı · · · - b n cmır erıne ıtaat ettım 

Yar:ıtınız 0fru hareket etmek için bunu 
katıe ". l>ek ala! Fakat şimdi beni dik 
J' dınıern ... ızeı katı~ ... e~ızı ıstiyorum. Madam 
esrarını b" dı~ıdı ! Belki de biri, madamı 
dair nıaı~ldıği için öldürmüştUr. Buna 
lllz. Size b~a.tı, evrakl!l beraber yakt~· 
cc dU§ü ır su.ıı soracağım: saktn iyi· 
kide, bunllled .. n cevap vermeyiniz. Bel
ta bir n evrakı yakmadan evvel. onla· 
Çok ri azar atmışsınızdır. Bu takdirde 

ca ed .. ri b ' .. 
nazarı d' ~ z ıze matumat verınıs; 
teecğ' . ıkkatin;zi celbe.den nedir? Ve· 

ınız nı:ııu 
ll\xz içt b. nıat, miicrimi yakalama 
nıayı n ır vesile teşkil edebilir. Kork-

ntz, hiç b. . •• 
sall'ıi-· ır şeyden çekınmeyınız, 
" ·•.ıyetle gıdJar ' apaçık cevap veriniz. Ka 
k 1 Yakmad . ulllad an evvel merak edıp o· 

ınız nu? 
li:.liz d . 

§İlnı\l .. d' erın bir nef eı aldı· futa dil 
" en: • 

gör:;d~ayrr efendim f • dedi • Bir scy 
.. lQ\ b. . ~ 

tn'..ihitıı e • ır ıey oi:um•dım. İçinde 
karttığ arar olan ve 'u sandıktan ~ı-

ıın za f d :s 
zulll gör r 1 a, hatta yırtmafa lilr 

O tneden atete attım. 

I<·· ouncu kısım 
:e~~~~ siyah defter 

bakt1. So., t:rniye hhmetsiyc dik dik 
t··~· nra l·"'d n~ı:ıe e ' ·~ zr.ın haln1ı:ah ıöy?e-
rı~ llıb cJ-• .,.L • 
•rnıı b· -·"''"• cer;aretı ümtdf kı-

?? halde• ' - . 

d 
.. ., 

nakuz var; ne orsınız · 
_ Size izah edeyim efendim. Ha-

nımım, hiç iıirn zikretmezdi; bana İJ· ı 
lerinden hiç bahsetm~zdi. Fakat baz an\ 
insan, düıüncebrini yüksek !eıle d~ 

1 
söyler, değil mi?Han1mnn da - kendı 
kendine konu)ur tanda ...... bazın be· 

ni:nle konufurdu 1 
Pu•ro. alakayla, ileı:i do~ru iğ ildi: 
- Bu dUtlincelerin ne ruduğunu bi· 

ze anlattr rrııamı; matl'l\azel? 
_ Peki: a:1latayım.. Durunuz; iş· 

te kendlıin• bh' nıektup reldiği vakit. 

madam bunu a~ar, okur ve ıonra alay 

edcı;ek derdi ki: 
"Vay! Şirr.di ıı81tY<>rnın, inliyorıun 

öyle rni gii:soliın? Fakat e~yeti 
yok; bu ya)va~lıtnn hiç hifine ehem 
nıiyet ,,·ı:rmive<:~frrı. Borcunu ıene ö. 
diyeee\ııiİtt '

1 

Yahutta: 
" Ne apdal feyler tunlar! Bu yiilc-

ıc.:; meb!ağlan, gal'3ntiıiz olafak kendi· 

lerin~ verdiğimi saruyorlar. Bazı ahvali 
hususiyeyi bilmek, el<Seriya garantile-

rin en ilAauhr. Eliz, bilmek, y•pmak 
demektir, iktidıu- demektir! •• 

HiıJmetçl ilave etti: 
- İşte efendim, bu nevi sözler &ÖY"' 

terdi. 

- Madamın m:.i§tcriler· 
larrnr gördUnüz mil? 

sn:kaıt-

- Hayır efendim, on!an görmez
dim. Çünkü doğrudan doğruya birinci 

kata giderleaı;-di ve ziyaretleri ekseriya 
gece vakti olurdu. 

- Madam, Londraya gitmezden 
evvel, Pariste gece kaldı mı? 

- Bir gün evvel gelmişti. 
- Nereden geliyordu? 
- On be§ gUn kadar Dovilde Pa-

ris-Pl!jda, Pinede ve Vimeröde kalmıt
tr. Her tep-inde böyle bir gezinti ya- , 

pardı . 
- Şimdi dikkat edin matmazel, ma 

damın ağzından bizim iı:tifade edebile 
ceğimiz bazı sözler kaçtığı olur mıydı? 

Eliz, bir müdet .clil~ündü; sonra 

ba~ınr salladı: 
- Hayır efendim t Hiç bir ııey ha

tırlamıyorum. Madam daima ne§eliydi 

İ~lerinin gayet iyi olduğunu söyler, du

ı-urdu. Bu dolaıımasından da istifade et 
mi§. Bana, telefon ederek bir tayare 

ıniş. Bana, telefon ederek bir tayyare 

dolu cılduğu için öğle postasına binme

ie mecbur oldu' 
- tngilterede ne yapacağını ıiıe 

söyledi mi? Bu seyyaha ti müstacel 

miydi? • 
- Zannetmem efendim, madam 

Londraya sık sık gider.di' Ekseriya da 
gitmezden evvel de bana haber verir-

di. 
- Madam Jiıelc o gece mlaafir ,eı-

di mi? 
- Zannedenem biri geldi. Fakat 

kati söyliyemiyeccğim. Madam bana 
bir ıey söylemedi. İhtimal J orj, buna 
dair ınaltlrnat verebilir. 

(Devamı var) 

Kaz•ğa oturtulmak 
suretıte idam edildi 

Arabistanda Fatımt devletin.in fktfdarda 
bulunduğu devrin en heyecanlı seneleri Ebul 
Memunun AbdUlmecid'ln ElhafizUd • din. 
ullah adıyla halife olu§wıdıuı ıonra bMlar. 

Ha.!ız, ilk önce niyabete getlrilmlşt1. Son. 
radan FatıJ!\1lel'in lmartt ve hallfeel oldu. 
Fakat bu, çok ııUrmedf. Ebu Ali Muhammed 
adrıııla biri H-.tı:ııı lktidarda.n dUJUrd~U gibi 
2'1ndanıı, bile attrrmağa, muvaffak oldu • .ztn. 
dana atılan Hafız boş durmadıı.n çalı§tı ve 
kendimu hapııetttren mUte:amt.ı vezin payı. 
te.htm dı~ındaki E!btıstanı kebir adındaki 
bahçede eğlenlrke~ öldUrtmeğe muvaffak ol. 
du. Bu lll!"ttl~ Hatız: l~kra.r nila.t'et tahtına 

Eski seraskerlerdı:n (xxx) paşanın \ 
oğlı.& bay Hamdi, birkaç haftadan!:ıeri 
oturduğu otelin hesabım vermiyordu. Fa- l 

kat otelin müdüre ve sahibesi bayan 
Tahire ondan para istemeğe yanaşamı
yordu. Yanaşamazdı da .. Zira bay 
Hamdi, onunla tanışmasını, münaseba
tını pek yüksek, pek aıoilane bir zemin 
üzerin.de tesis etmişti. 

gegmiR. oldu. 

Hafız mernleketlal idare edeuıtyor, vezir. 
!erinin oyunça ·~ı halinde kalıyordu. Onlar 
ne iııterlerse oluyor, Hafız vezirlerin sözle_ 
rint dinlemek. on'arı yerine getirmek için 
emir ,·ermek vaziyetinde kalıyordu. 

Bıı.şveziri ölUnce yerine Behram adındı\ bir 
E rmeniyi vezir yapmak meburlyetinde kaldJ. 
Yeni vezir, ~alızl,l'I zal\(tnı b\ldtğl için bUk{I. 
met merkezindeki nU!uz\u adamları ezmek 

' b ' on ara ş' kald1rtm9.mak i~in elio.<i~n gelenl 
yapıyordu, Bu yUzden Rıdvan adında zen,gin 
ve sczU geçer blr! ile düşman oldu. 

Bu dUşmanhk o kadar ilerledi ki bUtUn 
mlllet Errnenı vezir ile Rıdvıı.n arıı.amdakl 
dU;ma:ıhltla mt'!J:t'\ll olmata başla.dl. 

- Bir Enneni vezir !st$dltini yapıyor. 
- Ha.life, ~rmeo.1 vezirine hlg n:ıUmanu.t 

etmeden her salı\hiyeti verlyoT. 

Gibi dcdlkod\llar gUn geçUkçe artıyordu. 
En nihayet Hatız ı,in sarpa saracağ'mı anla.. 
dı ve Behramı tevkif ettirerek slndana art. 
tırdı. Yerine R.dvanı ve:ıılr tayin etU. 

Rıtln.n vuit' oldukt&n bir ıntıddet sonra 
Hatız aleyhlndt <;alı§mağa. ba§ladt. o, hail. 
fey\ ortadan kaldırmak ve yegı\ne h!kiml 
şahıs olarak kalmak istiyordu. Bu arzulan 
içinde gün geçtikçe artıyordu. Bir gUn taraf. 
ta.rlarmt büyU~ bir l9YMI. teıvUt etti. Yüa
lerce iıuım.~ 

- Hıı.U!eyl lııtemeyiz .. 
- Halifeyi tsldUrün .. 
Diye bağtt"ara\c etrafa wdtrmağ& ba§l&.. 

dılar. 

Rıdvan, isyıı.neılal"Ift bqındaydı. 

Vezir, cc:!;'.l&IJU g&d\l .. Ç~ad& yara. 
!anarak öld1l. 

En büyük karışıklığı da but.mn&fa mu. 
va!fak olan Hatız &rtık hiçbir vezir tayin 
etme:ıpeğe karar verdi. Her felı\keU vezir 
yUzUnden çekiyordu. Htlk{lmeU vezirsiz ida

re etmeğe ba~ladt. 
1H9 yill 7 birincite§riıı gUnU 788 ııepe ev. 

,-eı bugUn Hafız baya.tuun ıon 11enelerinl hem 
!ıU}(Umdu hem veııil' olua.k geçirerek gözle. 
rini h~ata l~apadı. :Meşhut' tarihçi lbn..11-E
ılrln tarafından •'kendll!inl muhite olan mil
eıışirlerin nüfuzuna ınUnkat bir Alet .. diye 
anlattığı Batı:ıı ö!Onee yerine oğlu Ebu Man
ıur İıımail Ezzati'r Blemrullah adıyla ?ıllttete 
geçti. 

Bu da babut g1blydl. Kendi ıevk ve sata-
1tnda.n \la§ka bir t•Y dUşUnmUyor, memleket 
lşleTi ile meşgul olmağa vakit bUtaınadlll 
gibi bir hUkUmdarın yapacağı işler hakltln
da da bir fikri yoktu. 

Oene !bn.11.Esfr bu zamanı anlatırken 
ııöyle der: 

"Ba.sT&da v<ı.zerat en ziyade nutı.uı aa:tılbi 
ola.nll.f taratı.ndaıı. i§gal edilirdi. Halifelerin 
n!lıuzu yalnız saraylarm& mUnhaşır ltalıyor
du.,, 

Ez.za!lr babası gibi vez.trlerin elinden kur. 
tulamadr. Vezir Nasır bini Abba.9 taratınd&n 
öldUrUldU. Kurnıu: vezir, bu fıi yaptıktan 
ııoııra halifenin karde§letl Cebrail ile ~"'U8Uf 
da yak&larıdı: 

- Kardeflnlai aiz öldUrttUzıUz.. diyerelt 
onları mahkQm etti ve başma bil&.hare bir 
I§ gelmealn diye onları da fildUrttU. 

Fakat Na.sır da cHuız k&Jma4I. :&zzıı.flrln 
lıem§lrelerl yukarı llıfıeır valisine mUracaat 
ederek vıı.ziyeU bildirdiler ve ınUkamlaTınm 
almmasmı rica etUler. Vali bu rtcayı bUyük 
bir alı\lta ile dinledikten sonra Nasırın Uzerl
ııe ytırUdU. Nasır kaçarken yakalanarak de. 
mir bir kalcı içinde Kahlreye getirildi. En 
şiddetli eza ve eetal&rdan ııoııra kazığa otur
tuıuak öldUrtlldü. 

Niyazi Ahroet 

ırcıntoın amca 
düello ediyor 

Hamdi, Tahire hanıma felaketlerin 
den uzun uzadıya ve es:ar Jeklinde ba.'1 
setmi~ti. Bunlar, alelade bi.r adamın 
ba~ndan ge~en felaketler değillerdi. ha
yır 1 İnanın bana bunlar tarihe intikal 
etmesi icap eden muazazm, tat af atlı fe· 

laketlerdi. 
- Evet l:anımerendi ! · diye Hamdi 

anlatnuştt. - Benim bal.>aın. devleti Os
maniyede üç kere serasker oldu. ŞJp· 
hesiz ben de bugün sadnbam yahut 
harbiye nazm olacaktım. Zira, büşük 
babam. büyük babamın babası da ayni 
m3kamları iıgal etmi}l:?rdi' Fakat devir 
deği~ti, biliyorsunu.z. Ancak hünk!r ya

veri olabildim. Sonra kaçmağa mecbur 
kaldım. Zira, tehlikede bulunduğu. 
mu farkctmiştim. Ke:ıem mevzuu ba
histi. Sonra ortalık yatıştı. Memleke
te döndüm. Ne aefaktler çektim. Ne 
hiyanetler gördüm. Hatta en yakın 
dostlarımdan. Dostlarımdan değil, 

kendilerine velinimetlik ettiğim sefil
lerden.. Bereket versin ki, hazan da 
civanmert insanlar var. Meseli işte 
siz ... Si% beni anlıyorsunuı .. Bugünkü 
günde biricik servetim bir kılıçtır. Mad 
.di değeri de manevi değeri kadar pek 
yüksek olan §U kılıç ..• Mazimden kurta
rabildiğim yeglne servet budur işte .. 

Hakikaten de. sabık yaverin yatak o
dasında, tam karyolanm başında kemali 
ihti§amla uki bir kılıç asılı duruyordu. 
Kabzasın.da bir takım ta§lar, oyınalar .... 

Tahire hanrm odaya hesabı çıkarttı
ğı zaman, bay Hamdi c1aima, ~rlak ma 
zisinden hatıralar canlandırır, anlatır, 

anlatırdı. Daima yilkselderde dolaşır
dı. Bu sefil. bu adi para i§ine ehemmi
yet veruıezdi. Hem s?nra öyle nazile, 
öyle terbiyeliydi ki... Tahire hanımla 
birlikte sokağa çıkardr. Onu sinemaya 
~ötürürc't'.i. Pastacıya ve ıaireye bir
likte giderlerdi. Hayır, hayır 1 Para
dan 'bahsetmek cidden pek müıküldü. 

Buna rağmen İ§ her ıeye takaddü-m. 
eder. Para paradır. Canbazlann ip •Uııe
rinde müvazenesi nasıl bayati bir şartsa. 
tücarlann da he9aplannda müva.nnc 
temin etnıeleri o derece şarttır. 

Tahire hanım, "dostluk kantarla. a
lış veriş miakalla,, sö4'Jnü kendine düı
tur edincre'lt ve sırdaJ}ığı falan bir yana 
bırakarak, bir aabah, kiracısının odasına 
çıktı. Hayli yüksek bir meblağ olan 
alacağını iatemefe karar verdi. 

Kadının hayretini düşünün... Evet 
nasıl hayret etmesin ki. oda boş, bom
boştu. Yalnra ortada yırtık bir pijama 
ve istiaıalden sakit olmuı bir diş fırçaıı 
vardı. 

Masanın üzerinde bir mektup duru
yordu. Me§hur antika kılıç ihtimal 
ı:arf uçmasın diye prespepye halinde 
oraya bırakrlmı§tı. 

Tahire -hanım, bu ağır ıilihı. güç
lükle ka1dı:rdı. Zarfa baktı. Kendi ismi 
yazılı. 

Açtı ve ıu satırları okudu: 
"Muhterem hanımefendi ve ıırda-

ıım, 

"Buralarda iyi telakki edilmediği
mi anhyarak memleketinizden aynlma 
ğa mecbur kahyorurn. Onun için sizin

le vedala~amadım bile. Necip kalbinize 
sığınır ve esrarımı muhafaza etmenizi 
.dilerim. Şayet bu tehlikeli macera ölü
mümle neticelenirse aize kaflr borçlu ol 

~ .. 
mağı istemem. Bu kı!ıcı size brrakı

yorum. Onun maddi krymc:ti( manevi 

sini meskut geçiyorum) hesabıma göre, 
size olan borcumun on on iki mislidir. 
aradaki farkı bana ödemeğe kalkmayın, 

Bunu. size karşı olan mu!labbrtimr ni
şane olarzk kabul buyurun. Çok çek s::
lam ve hU:-rnetler efendim. 

Hamdi 
• • • 

Tahire: 
"-Ne asil bir ruh! - diye mırıtd~n 

.dı ve ~öz vaşlanm sildi. - Adam. bc n
dan da nafile yere şıJpheleniyorlar. Hiç 
bir fenalık yapacağı yoktur. Babası şuy-

sa, kendisi vaktiyle şunu yaptıysa kaba
hat mi?? Şimdi vaziyet değişti. D :ığ
rusu, onu gene bir i~e almalıydı. Bir 

muharebe olursa ccdat!rrun bu kılıciyle 
birçok kahramanlıklar göstereceğine de 
em.inim.. Atına biner .. Üstünde, sağa 

so~ sallar ... Ah şu kılıcı ona iade et
meği ne kadar isterdim. Lakin ne yazık 
ki mümkün değil.. Zira bütcem müsa-

ade etmiyor. Hamdi bt'yin bana borcu 
olan iki yüz liraya fevkalade ihtiyacım 
var. Bununla beraber hediyesini de ka-

bul etmiyorum. Aradaki farkı bir tara· 
fa koyanm. Şayet kendisine bir giln 
rastlarsam iade ederim. 

Silfilu, bir çarşafa güzelce urdı. 

boğmak boğmak sargıya boğdu. Sonra 
civardaki bir antikacı dükk!nına gitti. 

Satılık bir kılıcı olduğunu söyledi. 
Antikacı, paketi açınca, alaycı a

laycı: 

- Bu ne çabuk avdet böyle .. - de
m~in mi? 

- Anlamadım. 

- Gay~t basit! Bu kıhç •Uç dört ay 
evvel dükkanımdan kayboldu. Şimdi o-

nu siz bana satınağa getiriyorsunuz. 

- Fakat efendim, onu bana sab1k • 

seraskerler<ien birinin oğlu olan Hamdi 
'bey nrdi. 

- Daha iyi ya .... Zaten beraber do· 

laşryordunur... Civarda dedikodu olu

yor.du .... 
- Rica ederim .... Ağzınızı toplayın . 

Bu kılıcı bana iade edin. Yoksa aleyhi
nize dava açarım. Bu s.ilah bana ait 
olduğu elimdeki mektup1a sabit! 

- Açar ve davayı kaybedersiniz. Zi

ra bu mektup hiç bir ~ey ifade etmez; 
Kimbilir kimin t~rafıudan yaztlmışttr 

Belki .de bizzat siz yazdırdınız ... Yal
lah ... 

İşte bu suretle bayan Tahire iki yüz 
liradan başka, asilzade, doıt ve sırda} 
bir paşazadenin güzel hatırasını da kay 

betti. 
Fakat o, mektubu polise vermedi 

bile .... 
Nakleden: Halice Süreyya 

Gülmek ve eğlenmek 
lstfyenlere fırsat 
Yarın aktam Taksimde Türk sine. 

masında LtLlAN HARVEY ve HEN
RY GARA T'ın iştira kile fevkalide bir 

zevk ve ne~e müsa:neresi başlryor. 

(ÇİFTE KUMRULAR) en son 

m():Ja bir tanışma, sevi~ ve modern 

evlilik hayatı. 

1::-.::::: :::::::-.::::ı:c:::::::::•· .. ••· .. ·--· .. ···-··· ~ . ..... -. ......... _..: 

Lisan deı slerimizin İi :: .. 
!i get;•miş foımataıı n 
·ı Gaz t . d ..I! • u İı ~ ~mız e ~etreu:ılcm haan U 
11 derılermın leçQllf formalannm U 
ı "ki ku • n 

' 

l . ruP: ~den te· r 1 darik edileb~ 1ut1m11tı. 1
.1 

li Ba%l okuyucularm, t>\rbç ıün • h evvelki formaluı iıtemelermdon • 
!I itin yanbı anlapldıiı net~ 

vardık. Uzun aamandanberi de· 
vam eden ilinlamnısda bu sibi 
formalmn iki kurut mubbilin· 
de ancak aqet.anin abone ola· 
cUlara verileceii ~·hmtb· 
Keyf 11eti bir daha tanihe lü~ 
~ ıörüyorm. ıi 

a:;;:;;:rm;::::r.:wı..::rm:ı:ıamım::,••• 



Sinema yıldızları gibi •.• 

Spor yıldızları da 
r11ilyonerdirler 

Dünyanın en zengin sporcuları arasında ]ak Demp
ve Cim Londos bulunmaktadır seg, }ene 1uneg 

az para vermiştfr. Çünkü, aşağı yukarı 
her şeyi kendisi tertip ediyordu. Hal
buki Dempsey kazandığı paraların ya. 
rısını bir sürü adamlarına dağıtryor · 

du. 

MaTı.·s Bir • Kamera maçı ı:c bu mü.sabakanM 1ıa1remi cs1ci §ampiyo11 

Denıpscy 

seye geçer ve üç güreş te orada ya -
par •. 

F ransaıun en büyük ıpor muharriri 
olan Gaıton Benak, dünya vasat ıik -
let ıampiyonu Fransız Manel Til'in 
Amerikadaki maçmı görmek üzere git. 
mit olduğu Nevyorktan, gazetesi 
''Par:Y·- Soir,, a cidden çok enteresan 
bir makale yazmıtlır ki, bütün karileri· 
mizi ali.kadar edeceğine ıüpbe olını. 
yan bu yazıyı aynen alıyoruz: 

' 
Tunney, mükemmel spekülasyonlar 

yapmak suretiyle bugün milyonlarca 
dolara sahip olmuştur. 

Tex Ricbard sefalet içinde öld 1 

''Madison Square., deki son maçta 
hazır bulunduktan sonra, dostum Jak 
Dempseyle çene çalmak üzere, onun 
barına g.:tmeğe hazırlandığım bir sıra
da, acı bir sahne, nazarı dikkatimi cel
betti. 

Kaldırımın ortasında ve tam çıkıı 

yerinin karşısında, iriyarı, fakat sefil 
kıyafetli bir zenci acıklı lir vaziyette 
dileniyordu. Ve boynuna iple geçirdi. 
gi bir tabelnın üzerinde şu yazılar 
vardı: ''Ben boksör Kid Brocks'um; 
Kamerayı yendim, ~.'mdi ise kör ve 
fakirim.,, 

Elinde tuttuğu yağlı şapkasına ya -
rrm dolar attım ve onu isticvaba cesa
ret etmeden, rr.ilyoner Jak'a, bu bet_ 
baht sporcu hakkında izahat almak ü
zere gittim. 

- Heyhat l diye cevap verdi, vakti
le spordan servetler kazanmışken, bu. 
gün sefl kalan veya hiç değilse çok 
büyük müşkülatla geçinen bir çok spor 
cular vardır. 

Dempaey isim zikretmedi. Fakat 
gözlerini bir noktaya d~kerek, vaktiyle 
bir tek y.umruk, b"r tek yarıı veya lir 
kaç dakikalık gösteriıle, avuç tı• 

paralar kazanmışken, şimdi bir dolar 
kazanmak için en feci müşkülatlara 
maruz kalan betbahtları düşündü. 

Dempsey servetini nasıl 
kaybelt? 

Bu sırada, yanımda bulunan Ame
rikalı meslektaşım ve dostum Curt 
Riess kulağıma şöyle fısıldadı: 

- Dempsey, fakir düşmüş sporcu
lara yardım olmak üzere aydan aya 
300 dolar veıT.yor. Ondaki kalbin bir 
eşini daha bulmak hakikaten imkansız. 
drr. 

- Fakat Dempsey kend~i çok zen
gin mi? 

- Hayır zengin değil, fakat hayatını 
iyi kazanıyor. Bütün s.ervet!n.: 1929 da 
iktısadi buhran esnasında, San Fran -
siskodaki iki oteliyle beraber kaybet
ti. Buhran esnasında kıymetleri adeta 
sıfıra inen eshamı saklıyor ve bir gün 
bunların .~şe yarayacağını ümit ediyor. 

Fakat o, dünyadaki bütün sporcu. 
lardan daha fazla hasrlat yapmak su -
retiyle boksta kazandığı ınilyonlan 

kaybettiyse de vaziyeti cidden çok iyi. 
dir. 

Nevyorkun en fazla rağbet gören 
barlarından birisi onun malıdır ve ken· 
C.~sine senevi 25,000 dolar getir~k • 
tedir. Bundan başka, bütü;ı Amerika
nm ne fazla sevilen ve en tanınm·ş a. 
damlarından biri olduğu için bütün 
büyük firmalar, reklam için onun is
minden istifade etmektedirler . 

Ve o da sırf bu titen çok para kazan. 
maktadır. Bundan baıka, o, ayni Z&· 

Amerikanın en büyük bankeri olan 
Morgan'ın ortağlnm kızı ile nasıl ev. 
}ediği malumdur. Bu evlenme sa -
yesinde 50 milyon dolarlık servetin de 

hakiki sahibi olmuıtur. 
Çok iyi tahsil gören, çok okuyan ve 

son derece kibar olan Gene Tunney, 
şimdi N evyorkun en yüksek sosyetesi
ne gir:nekte ve büyük rri.lyarderlerin 
bayatını sürmektcldir. Vaktini, Nev
yorktaki p.he;;er malikaneS:yle, sırf 

golf oynamak üzere gittiği Miami ara. 
sında geçirmektedir. Diğer taraftan, 
her iki senede bir, Avrupa seyahati yap 
maktadır. 

Ruzve1tin bar taraftarları 
Tunney, kansının kumaş fabrikaEi.

le fazla meşgul otmakla beraber, bil -

hassa siyasi iılerle ittifal etmektedir Zenci şampiyon aoc Luiz • Mal•• 
ve söylendiğine bakılırsa, Ruzvelt, onu Birle yaptığı müsabaT;adan evvel 
kendi yanına Vaşingtona çağrrmak tartılırken 
niyetindedir. 

1 

. 
Esasen şurası cidden şayaru cf.kkat - suare için hasılat. üzerine g~rantı ola • 

tir k~ sabık ve büyük boks şampiyon_ rak 7.500 \dolar ıstemektedır, 
larının ilcisi ide, bugünkü Reisicumhu - Güreş de bir haylı kazandınyor 
run hararetli taraftarlarıdırlar, Demp. Bilhassa son seneler zarfında, güreş 
sey, Ruzveltin en iyi intihap ajanıdır. te çok rağbet kazandığından, güreşçi • 
Tunney i.se, muhakkak ki müstakbel Ier arasında da bir çok ırilyonerler o-
hükı1met azalanndan biridir. lacağı tahmin edilebilirdi. Fakat pek te 

Gene dostum Curt Riess, dün bana öyle değildir. Bazı güreşçiler, şüphe-

şöyle diyordu: siz bir çok paralar kazanmaktadırlar. 

Büyük servetler kazannuş dlan boks 
organizatörleri milyonlarının bir las· 
mı'm muhafaza edebilmişler midir? 
Madison ve Yankee Staklium kulisle. 
rinde yaptığım bir enket neticesinde, 
büyük organı:zatörlerin, umumiyet iti. 
bariyle her §Cylerini kaybettiklerini 

öğrendim. 
Asrın en büyüle organiz<ıtörü Tex 

Rickard da ayni akibcte duçar olmuş
tur. Milyonlarca dolar kazanmış olan 
ve daha bundan on beş sene evveline 
kadar on altı milyoıı Türk ı=rasına sa
hip bulunan bu adam, adeta sefalet 
içinde ölmüştür • 

Ölümü esnasında ancak 15.000 dola
rı vardr. Şimdi dul kalan zcvcnile oğ. 
hına, dostları, bilhassa Dempsey ile 
Tunney bakmaktadırlar. Maamafih, 
ı;unu da söylemek lazımdır ki, Tex 
,;ickard'ın mahvolmasına biraz dıa 
Tunney sebebiyet vermiştir. Bu orga
nizatör Tunneyle imzaladığı konturat
larda gayet büyük garantiler göster • 
miş, fakat hasılat, bunları kapatama • 

mıştır. 

Meseta Tunney - Heney maçında, 
Tex Rickard 500.000 !dolar garanti et· 
tiği halde ' maç hasılatı güçlükçe 
l 00.000 doları bulmuştu. 

Chapman servetini muhafaza 
etti 

!> ,!" 

.,...Sonya Heni 1 
manda, en fazla para kazanan menecer, 
hakem ve gazetecilerden biridir. Her
kes ona müracaat ediyor, onu istiyor, 
çünkü bütün Amerikalılar ona "büyük 
ır.llli bir sima,. nazariyle bakmaktadır_ 
lar. 

- Bundan iki hafta evvel Tunney'le Daha doğrusu kazanmışlardır. Fakat 
Dempsey'e bu sonuncusunun lokanta -
sında tesadüf ettim ve bu iki eski ldün 
ya şampiyonu bokstan ziyade siyaset. 

mesela, Cim Lorldos gibi mükerrer 
milyoner, gayet enderd:r. 

Buna mukabil, bisiklet müsabaka • 
lan orgaf'izatörü Şapma~ tam zama
nında işten çekilmesini bildi ve şimdi 
Teksastaki muazzam çütliğinde çok 
zengin bir hayat yaşa.maktadır. Nev -
yorktaki altı günlük bisiklet yanıla • 
rmı hala kendisi tertip etmektedir. 

Mükerrer milyoner Gene 
Tunney imiş 

Fakat, Dempsey kadar maç yapma
makla ve onun kadar meşhur olma -
makta beraber, yalnız Amerikanın de
ğil, dünyanın da en zengin sporcusu 
Gene Tunney'dir. Tıınney ancak kar
lı maçlar yapm ş, menc-cerlerine gayet 

ten bahsediyorlardı. Maamafih Tun
ney bir çok i§lerine rağmen, hiçbir za. 
man büyük bir boks maçını kaçırmaz. 

Buna da işaret etmek lazımdır ki, 
Tunney gayet iyi bir çocuktur, katiy • 
yen mağrur değildir ve etrafmdakrler, 
onu son derece sevmektedirler. 

Hasılat rekorları 
Maldemlci, iki büyük rakipten bahse • 

diyorum, Tunney'in servetinin esasını 
takdir etmek imkanını bulmak için A
merrkadaki boks maçlarının hasılat re
korlarından bahsetmem lazımdır. 

Hemen şunu söylemek icap eder ki, 
en büyük beı hasılat Dempseyin kar
şılaşmalarında elde edilmiştir. 

Rekor, Dempseyle Tunney arasında 
icra edilen ikinci maçtır ki, bu maç -
ta tam 2.658.000 dolar hasılat yapıl

mıştır. İlk maçta, hasılatın anoak yüz. 
ıde 16 sını almıı olan Tunney bu ikinci 
maçta yüzde 42 efoi kazanmıştı. 

Büyiiklük itibariyle, ikinci hasılat 

Dempseyle Tunney arasındaki ilk maç 
tr ki, bunda da 1.800.000 dolar toplan
mıştı. Bundan sonra sırasiylc, 1921 • 
deki Dempsey - Karpantye maçı, 
(1.789.000) dolar; Dempsey - Firpo 
maçr (1.058.000) dolar; Joe Luis -
Max Baer maçı (1.000.000) dolar; 
Şarkey • Şmeling maçı (149.000) do
lar ve sair maçlar geı:.yordu. 

Sonjn Henienin kazancı 
Bu iki eski büyük yıMızdan ve Joe 

Luis'le Şmeling'ten sonra, en fazla 
para kazanan sporcu kimdir biliyor 
musunuz?. 

İyi düşününüz! .• 
Sonja Henie... (Artistik patinaj 

şamJiyonu).. Evet, bu genç kız, iki 
mevsim zarfında 250.000 dolardan faz
la kazanmr~tır. Yeni intihap ettiği si
nemaya gelince son defa çevirdiği iki 
fllmde de 7 5.000 dolar almıştır ve bu 
yeni meslek ona yeri ufuklar açmışıa 
benziyor. 

Sonjanın gl5sterişleri malı1m olduğu 

ı ·ıeçhile çok pahalıdır ve, o, bir tek 

Buna rağmen, güreşçiler büyük bok
sörlere nisbcten kat kat az olmakla be
raber gene bir hayli para kazanmak • 

tadırlar, çünkü miitemadiyen maç yap 
mak imkanını bulmaktadırl:ır. Mesela 
bir Ambcrs, bir Bamey, bir Montanez 
vasati olarak senede ancak sekiz boks 

maçt yaparlarken, bir Cim Londos, ek-
6eriya, haftanın altı günü güreş ya
par. Bundan başka meneceri de yoktur. 

Bütün kazandığı kencı.:.sine kalır ve 
bir güreşçi hiç bir konturatı redetmez. 

Bunun için, mesela bir Mahoney, bir 
George veya bir Shikat'ın Ma.disonda 
3,000 dolarlık bir maç yaparken, ertesi 

günü Pansilvanyanın ufacık bir şeh • 
rfode 150 dolara güreştiği de sık sık 

görülür. 

Sırf bunun içindir ki Cim Londos, 
üç buçuk sene zarfında, binden fazla 
güreş yapmağa muvaffak olmuş ve ge
ne bunun içindir ki, bugün Filadilfı'a ve 
Miami bankalarında, takriben 3.000.000 
dolan var'Jır. 

Bu vaziyet dahilinde, boksü idare et
tiği gibi, güreşi de idare eden "Nev • 
york devlet komisyonu,, bir güreşçinin 
bir hafta zarfında, üçten fazla güreş 
yapmamasına karar vermiştir. 

Fakat bu tedtfr pe!c te bir şeye ya · 
ramamaktadır. Çünkü bir güreşçi Met
roya (yeraltmdan işliyen elektrikli 
tren) bindi mi, bir kaç dakika sonra 
Hudson Riverin öbür yanma New Jer-

ı 929 sene..'in kadar kazandığı mı1-

yonları Şapman idare etmesini ve hatta 
işletmesini bildi, buna mukabil kendi
siyle beraber milyonlar kazanan meş. 
hur bisikletçfler, servetlerinin hemen 
hepsini batırmışlardır. 

n:ğer zengin sporcular 
Keseleri dolu olarak işten çekilen 

diğer sporcular arasında mesela Şar • 
keyi ve Amerikada (Base - Ball ilahı) 
addedilen Babc - Ruth'u sayalım. Ba. 
be - Ruth on beş sene müddetle, sene
vi olarak asgari 100.000 ~olar kazanı. 

yordu. 
Buna mukabil, amatörken çok para 

kazanan (tabii sporda değil) Tilden, 
aşağl yukarı bütün servetini kaybetti 
ve şimdi gayet az kazanmaktadır. 
Takım halindeki sporlarda en fazla 

kazananlar gene Base - Ball'cilerdir. 
Bu müsabakaların senevi hasılatı, A -
merikada 100.000.000 dolan bulmakta
dır. 

Stai:llarda en fazla seyirci celbeden 
sporcular arasında, Amerikan futbol • 
cüle:foi de saymak lazımdır. Vakia 
bunların adı amatördür amma bunun 
ne ifade ettiğini herkes bilir. (Trpkı 

bizdeki gibi). Bunun için israr etmiye
lim .. 

Dolar yağmurlan, fırtına yağmurları 
kadar rnütelevvindir .. 

Futlb>oD DDk maçDaıroına hazorDoka:
Federasyon, klüp murahhas

larını davet ediyor 
Bu sene de çok geç kalan futbol şampL 

yonluk maçlarma on gQn sonra başlanması 
kararla§tırılmıııtır. Şehrimizde futbol ajan_ 
lığı da mUnh:ı.l bulunduğundan futbol fcderas 
yonu qağıya koyduğumuz tebllğle; llk he
.rcUnl kurmak Uzerc !stanbuldaki birinci 
kUmo klUplerlle, geçen senenin .ikinci küme 
§&mplyonu olan Anadoluhlııar klUbUndcn sa. 
lrtlılyctll birer murahhas davet etmektedir. 

T. S. K •• l<'utbol Fooeraııyonunda.n: 

17/10/ 037 de bqlaması mukarrer olan D3T. 
938 mevsimi ilk maçıannı idare edecek ilk 

heyetini kurmak için İstanbul bölgesi birinci 

kümesine mensup klUplcrle ikinci kUme bl

rlnctni Anadoluhisarı İdman yurdunun sal&. 

hlyeUi birer murahhaslarının 7/10/937 per. 

§Cmbc gUnU saat 17 de Ca.ğaloğlunda c. H .• 
Partisi blnasmda T. S. K. İstanbul bölgesi 
merkezine gelmeleri rica olunur. 
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" TESBiH ... 
Bu yalnız bir ibadet aleti 

(Ç©<elUI~ lti1©ıft©l!§O 
Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 
18 eylt'ıl tarlhll bilmccemiz.ln halli şuydu: 

.. .. ' ' . d~ğildir, bir zevk, bir süs ve 
~!,~ güzel san8:~ eseridir de ••• ,, 

" ış tesblh kolleksiyonculanndan bir ıkı ad : 

Hamdullah Suphi, Muallim Ahmet Halit 
N Ruşen Eşref, Avukat Mustafa Şevket. .. ,, 

(18 cyllıl) tarihli 
sualin halli yuka~ki 
ibarettir. Yalnız bu 
üç kere küçültülmüş 
mcktedir. 

bilmecem izdeki 
şekli çizmekten 
klişe sualimizin 
şeklini göster. 

arçını bahri nedir ? Leblk ağacı nerededir ? Miverd, HUveydart ve Anber 
tesblhler hangi saatlerde kullanıhrlar? ••• 

450 liraya dahi satılmayan 
Ta1tv·- Rummani bir tesbih ... 
~ehaktnn: 

Yİrllli dok aylardan Recebülhayr'in 
Denı \lzu. 

l ek ki 
ll§ryor. ~ruc ve tera,ih ayı yak. 
k~. 0 d bir Şabanülmuazzaın 
~3.7.aııUıınu: geçti mi cumburlop Ra.. 
gız. erremin içine düşUverece. 

1 ~ek ki · 
arıa don Yınc minareler mahya.. 

da Bergiı:nacak, yine cami a.vlularm
de Sahurur açılacak, yine bazı evler~ 
zan de"~l Ve iftarı ile adına Rama.. 
b .. <4l en b' agd~ kurd ~ eski an' anenin gelip 
. Eski Ranı ugunu göreceğiz. 

.· . 

. 
J J 

• • 
J. . 

atları hakkında bugün en salahiyetli 
sözü ancak o söyliyebilir. Bilhassa 
tesbihçilik onun adeta bir ihtisası • 

lıyen ll1a.lı aıan1ann minareleri süs. 
latın nıa:aıarı ile §imdiki Ramazan.. 
hu.Yük fa.r:tlan arasında., şüphesiz, 
canıı avıuı ar var. Hele bir zamanlar 
8ergUerıc ~tını baştan başa kaplryan f.ak bir be Indikilcr arasında en u.. Jfuallim "Ahmet Halidill çok 'kıymetli tcsbih ko71c~tyonıınım bir ·1.-ısmı 

ğil. Şiınd~rlik bulmak mümkün de. 
bir takırn ~~~;r. öyle berbat ve sefil 
sanın tik . kancıklar ki, bakınca in 
ler'lıl 'bilhstneceği geliyor. Eski sergi-

rı Türk Ticaret Bankasında bir !ma. 
deddin bey vardır, onda babadan kal. 
ma nar renkli bir Rummani tesbih 
gördüm ... Doğrusu e35izdir. 

g" assa te b.h 0zc vura kl 8 1 <.:ilik bakımından 
he karıetı u ~rı zenginlik artık tarL 
tarihe ka~ t a niçin bu tesbihçilik 
ne n-b ş ı? Bizim tesb"h ·ı•V • . c -a. ın, ne .. .. v ı çı ıgımız 
aın, ne de muslumanhgın, ne irti. 

l>edüz bizirn ~a.r~~ıhğuı oğlu idi. O dU.. 
degıl miydi? 

Muallim 
b 'l'akvirnde n. .Ahmet Halit ... 
d an1rı. başlad ... ecebın bittiğini Ye Şa.. 
e b .. ı· ıgını fark tm . . ği . " ıren Ra e ckla zihnım. 

gi~~ti hnttrıa~aza.n, bana tcsbihçili. 
bih 1• Gittıkçe ınca kalamdan uçtu, 

!:ıli~ n.rtan bir ı· k ·ı t lece· ~ıtnizin b .. a a a ı e es. 
tesbf11 dUşun;~n ne halde olabi. 
zar·r.h kuııana 

1 
ege başladım. Zira 

k~ teabih b ~ ar çok azaldı, güzel ve 
t 81Zlaşt1 0

u up almak ise adeti. im. 
esbihı 01 • derecede ki güı.el bir 

antik an Pa ' 
na a tnerakl 1l'llıakla gösteriliyor ve 
esk~tkanıar b~ arı arasında tesbih avı 
larıı dostum k:~ hayli bollaştı. Hatta 
dinı ~ en tneııh pçı Ahmet Halit bun. 

· - Utlarından biri oldu. De. 
-Ona . 

rirn İk' t•der · ı Uç Yıl ' rnerakımı tatmin ede. 
meşgalesi b danberi onun en mühim 

:etı ~ bir k~İ Şi1?diden hayli kıy. 
ta rıvayet ed .~~sıyon yapmış olduğu 
e bulunan bi 

1 1Yor. Eh ... Bu vaziyet. 
tesbih !;iliğirn . ~ Al.met Halit. elbette 
da bana ha ızın bugilnkü hali hakkın 

Öğle zı fikirler verebilir. 
t Yerne"· aphancsine gıne çıktığım zaman ki. 
Meğer d Uğradım. Aksi şeytan 

. osturn Lo dr ... 
rnı? Oğuıı n aya gitmemiş 
ya Oksto~rından birini Kembriçe ve_ 
te Patis a yerleştirecekmiş. Dönüş 

sergıs· · -
bir rnUddet ını ~ezecekmiş ve ancak 
oturup a· de tsvıçrenin bir köyu'· d 

ınıe d'k n e ne dön n ı ten sonra memlek t' 
_ 0<;:eknıiş. Katibine: e ı. 

Uzel d d' . dım arna ... - e ım - Bıraz geç kal. 
halle ··· patronuna hayırlı 8 r temenni d . eya_ e erım... , 

Dükka Üstad Efdaleddin 
evinde kndan çıkınca bir gUn Halı"d' 

arşılaşt w ın 
rnUnevverimi . hıgmı çok kıymetli bir 

Efd 
1 

zı atırladım · 
A n cddin · 

GUzide bir··~U . . 
hl'lrrir haf tefekkır, ıyi bir mu 

• ıuısın k · • 
bir tarih rne a ço ıtimad edilir 
\'nkanUvis olrakhsı \'e hatta bir yarı 
dıklarım ~ö'"·'aendEfdaleddin için tanı_ 

·• J • erler· 
- Şimdi sanatka . 

Yan birçok Os rı ve eseri kalmı- ı 
mnnlı devri gU 1 ze ı;an_ 

dır ... 
Eh ... Yapılacak ie, kalkmak, giL 

mek, üstad Ef daleddini arayıp bul. 
mak ve konuşmaktan başka ne olabi. 
lirdi? Ben de kalktım, aradım ve buL 
dum listad E!dalcddini ... 
Maksadım tesbihçilik hakkında eL 

rafhca malumat vermek olduğu için, 
dolambaçlı yollara sapmadan, bu fazıl 
zat ile aramızda geçen muhavereyi 
aynen naklediyorum: 

Ben - Niçin eskisi gibi güzel tes. 
bihlere bol bol rasthyamıyoruz? 

O - Sanatkarı kalmadı da. ondan. 
Eskiden !stanbulda tam dört yüz tes
bihçi vardı. Şimdi sanıyorum, epi to
pu bir tane kaldı. Maamafih dünya
nın en gilzel tesbihleri hala 1stanbul
dadır. Yani "erbab" ı tarafından top
lanmıştır, demek istiyorum. 

Me9hur 
koleksiyoncular 

- Tesbih kolleksiyonu yapmış me
raklılardan birkaçını bana söyliycbi -

lir misiniz? 
- Hatırlıyabildiklt!rimi söyliyeyim. 

Faraza Bükrcş sefirimiz Hamdullah 
Suphinin 200 nadide tesbihtcn mürek.. 
kep çok güzel bir kolleksiyonu vard.ır: 
Hele ıspanak renkli bir Yeşim tesbıhı 
vardır ki, eşi bulunmaz sanırım .. Son.. 
ra Atina sefirimiz Ruşen Eşrcfın de 
bir güzel kolleksiyonu vardır. Sali.. 

haddin Refik'in kolleksiyonu başta 
gelir. Güzel tarjhler öüşüren muhar
rir Nureddin Rüştüyü şüphesiz tanır. 
sınız. Onun bir zamanlar kıymettar 
nümunelerle dolu bir antikacı dükki.. 
nı vardı ki bu meyanda. bazı tesbih. 
leri de göz 'alırdı. Dükkanını devi~ mi 
etti sattı mı bilmem. fakat tesbıhle. 
rini' kiimilen elden çıkardığını işit. 
tim. Bunlardan elli altmış tanesini 
Sakellaridis alm15. Sonra. Hasan bey 
var, muallim Ahmet I:Ialid bey var, 
Kocaeli saylavı Süreyya bey var. !z. 
mirde Evliyaza.d,9 H.efik'in, K~rşehir 
saylavı Ynhva Galib'in kolleksıyonla. 
rını da kaydedebiliriz. Benim kollek. 
siyonum da pek fena değildir kanaa. 
tindcyim. Kütahya valisi Sedad'm tcs 
blh kolleksiyonu da çok güzeldir. On
da ayrıca bir enfiye kutusu kolleksi. 
yonu da vardır. İkinci ticaret mahke. 
mesinin eski zabıt katibi Aziz :Mah. 
mudun tesbihlerlne d~ hayran olma. 
mak mümkün değildir. Avukat, mü
derris Mustafa Şevketin kollcksiyonu 
en nadide eserlerle doludur. Adapaza. 

..Narçım bahri 
neye derler ? 

- Bu tesbihlcrin kıymetleri hak • 
kında bana bir fikir verebilir misi. 
niz? Faraza bu İmadeddin beyin tes... 
bihine ne değer tahmin edersiniz? 

- Tabii meraklısına ve alıcısına 
göre ... Bu nar renkli Rummani tcsbi. 
hi bliyük babası Mısır Mollası iken 
Hindistandan almış. Dolar 220 kuruş. 
tayken İınadeddine 200 dolar teklif e
dildiğini ve onun da bu tesbihi satma
dığını duyarım. 

- Rummani ne demektir? 
- Akik demektir. 
- E peki... Akik her zaman bulu-

namaz mı? 

-:.1~te .~urası gariptir. Akikin bÖy. 
le puruzsuz nar gibi olanı yok Yahut 
pek nadir. Ama bu tesbihin lıtanbul. 
da ve Mısırda eşi olmadığı muhakkak
tır. 

- Tesbihlerin en makbul olanı ne. 
den yapılır? 

- Ben Narçını tercih ederim. Bu
nun Samur renklisi çok müstesna bir 
şey olur .. 

- Narçın nedir efendim? 
- Eskiden dilencilerin, sail derviş. 

ıÇERIDE: 

• Danimarka elçisi M. Noegaard dUn ak.. 
§anı iki ay mezuniyetle mcmlekeUnc git. 
mlşUr. 

• Köy vo kenar mahalle bekçilerinin ih
mali neticesi ııehrc köpek girdiği anlnşılacak 
olursa sebep olanlar tecziye edilecektir. 

• Tramvay ııtrketlne alt olup Beşlktaşla 

Taksim arasında ıııtıycn otobUslerln tarl!ele. 
ri Belediyece yüksek görUldUğünden flntlann 

indirilmesi lçln şirkete tebligat yapılmıııtı. 

Şirket buna lmkAn olmadığını blldlrml§Ur. 
Fakat Belediye bu hususta tekrar teşebbüs 

yap9.caktır. 

• önUmUzdckl sene zarfında Arjantlnde 
dilnya matbuat kongresi toplanacaktır. Ar
jantlnln lıtanbul ba§kon11oloıu M. Llnares 
TUrk gazetelerinin bu kongreye l§tiraklerlnl 
temine çaiııımaktadır. 

• Tahsiııat ha\'ale!I alınmadan hi~bir me. 

BiR FOTOCRAF MAKiNESi 
KAZANAN 

Birinci: CUneyt Alpdoğan Beyoğlu Tepeba 

BÜYÜK BiR LÜKS LOSYON 
KAZANAN 

İkinci Fikret Çetinel 16 ıncı ilkokul, 

BİR BUYUK LASTİK TOP 
KAZANAN 

üçUncU: Saadet KarngUmrUk Ukokul. 

BEL KEMERi KAZANANLAR 
1 - E§bcr Göktepe Fatih, 2 - Vedat öke 

Kadıkliy, S - LOtfi özln Emlrgtm orta o. 
kul, 4 - Ali Varol, 5 - Salt Varol, 6 -
BUlend Varol, F. Mukaddes Fatih, 7 - Er.)\ 
şehremini, 8 - 'M. Cemli Şehremini, 9 -
){. Sadi Maltepe, 10 - Sllleymnn oğlu Cnhlt, 

J{araı;ilmrUk. 

BiRER RE.51M ALBÜMÜ 
KAZANANLAR 

ıı - şazlyc Heybcllada, 12 - 'Mcbr!'ıre 
.Acımusluk sokak, 13 - "Moda devriye soknk 
SuatbCY apartıman 3 OncU kat, H - Nezlbe 
rcrtcvnlyal lisesi 15 - SUha Mcray Cağa.loğ 
lu, ln - .Azra Vildan Ankara, 17 - 0 1 öz 

lerin keşkülleri vardı ya ... 
- Evet ... 
- O keşkül Hint denizinden çıka. 

rılan bir meyva (!) dır ki, adına Nar. 
çını Bahri derler. İşte onun içindeki 

tohumlardan yapılan tesbihe Narçm 
tesbih derlerdi. Sonra Lebik tesbihler 

de pck'~buldü. 
9eygamberin tiirbe-

sindeki ağaç 
- Lebik dediğiniz de ne oluyor üs. 

tad? 
Efdaleddin, cehlimin bu tecessüsü. 

nU de sakin sakin tatmin etti: 
- Peygamberin türbesi yanındaki 

bir ağncın tohumları, ('°') bu ağacın 
bir e§i başka bir yerde yokmuş. Fara. 
za bunun gibi nadir bir ağaç da Fethi 
paşa ağacıdır. Bu da ancak Rodosta 
bulunuyor. Sonra Som ve Naka adı 
verHen tesbihlcr bilhassa zikre şa -

yandır. 

- Yine garib adlardan bahsettiniz. 
Naka tesbih 

neden yapılır? 
- !zah edeceğim efendim. Bunla. 

rm ikisi de balıktan çıkar. Yani Mors 
balığının dişlerinden yapılırlar. Bu ha 
lığın dişleri bakır tozu, yoğurt ve sir. 
ke içne konulunca kırk giinde taham. 
mür ediyor. lşte taneleri bu maddeden 
yapılan tcsbihlere de Naka ve Som 
adları veriliyor. 

(Sonu yarın) 

( 4') Ostad Efdalcddiııin tohum de. 
diği herhalde bu. ağacın meıftasımn 

çc1.-irdeği veya kozalağı gibi. bir §CY 
f)UJ()(ll~. 

mura harcirnh verilmemesi t\l!kadnrlara t cb 
llğ edllml§Ur. 

• Adıınn • lunlr _ Ankara hava seferleri 
Cumhuriyet bayrnnuna kadar başlamış ola. 
cak, hava yollarının lnglltereye ısmarladılfı 

ıın~ı 
..-~~---

7 
PERŞEMBE 

1LMTE~RtN - 1031 
Hicri: 13S6 - Şaban 1 

GUne5ln dofu,u Günc,ın batısı 

6,02 17,45 

Vakit Sab3h Öğle ikindi J.kşam Yatsı lm.sal 
4,41 12,02 15,15 17,45 19,ll5 4,23 

der Pertcvnlyal lisesi, J 8 - Nureddin Ah. 
met 'flc~ret lisesi, 19 - YurdqgUI Çevik 
Sirkeci, 20 Alllcddln So~er Kumkapı, 21 
SU1.an :Saru Beyoğlu ortaokul, 22 - Cihat 
Mustnfa Kumko.pı, 23 Se,1m Ut.zar Ça. 
talca, 2•1 Seltı.ml Şefik Vefa lisesi, 25 -
Uzan Kadıkb:Y ortn okul, Bedi Kerman Kur. 

tulu~. 

BiRER MÜREKKEPLi DOLMA 
KALEM KAZANANLAR 

2G Hakkı Başkut Şlşll, 2i - Hulfısl 

Hnyrlye lisesi, 25 - Hicrl erkek lisesi, 29 -

Behice Kemal Fatih, SO - Ferdane Eeldşe. 
bir lnhlsnrlar, Sl - Feriha So.vas Tan Beyo~ 

ıu. 32 - M. TUrkl'ın Koca Mustafa paşa 
33 - SUreyya Orhan Notr Dam Doslon, :u 

- Cengiz ŞUkrll I.Alell, 35 - Ktı.mran Er. 

ken Şehzadebn§ı 36 - Hale F..dip Şehremini 
87 - M. Mustafa Sirkeci Demirkapı, SS -

Sababat Cağa.loğlu, 39 - Feyzi Kasımpaşa, 
40 - Funt Yanç Galatasaray lisesi, 41 -
NUzhet Kıı.snnpnp ilk okul, ~ - şemsi Ge. 

lenbevl okulu, 4S - Muazzez GWen DavuL 

paşa, 44 - Muazzez Keyif erkek llscsl, 45 -
İrfan tıgaz FaUb, 46 - SUheyla 64 Uncu o. 
kul, 47 - Perihan Altmel, Fener, 48 - Nu. 
rt l{arac.ık Fcvzlpnşa caddul, 49 - Nezahet 
Altay Bakırköy, 50 - Meslha Fındıklı, 

BİRER DEFTER KAZANANLAR 
51 ..,.. Uıtn Çetin Saraç ~ar6J başı, 52 -

DUrdııne Şişli Mccldlyeköy, IS3 - Müfid• 

Kaaımpn§tJ., 54 - Fcyzlye Sirkeci, 55 - GU • 
z1n Tarı tcp"başı, 56 - Sırrı Bc§lkla§, 57 -

Şevki 818, 58 - N!yn.zl Sezer Demirkapı. 

59 - Nurlye KnragUmr\lk, 60 - Ziya Den•s 

yollnrmdıı, 61 - ıcıo.ı ~renköy kız lisesi, 
62 - Halime Edlmckapı, 63 - Nurlye Gelen 

bevl orta okul, 64 _, Nezihe Çapa öğretmen 
okul, 65 - Suat Te\ofik Beşikta§, 66 - Çe. 
t1n TUnelbıı.bı, 67 - H. Ertem Topkapı, 6~ 

- Zerrin Uğur AkBaray, 69 - tsa 721 vat
man, iO - Nida Savnş Gclenbevl okulu, 71 

- HUsnU Okn.lın ticaret )isesi, 72 - SUley. 

man Kavurt erkek llscst, 73 - Neriman Ta.. 
nıl kız lisesi, 14 - İffet özturga Lftlell, 75 

- .Abdullah J.lslen~,,şehremlni, 

BiRER LASTfK KAZANANIL(ARt o 

79 ..... Semiha Kumum& Fatih, 71 - .Ahmet 
Zeki Vefa erkek lisesi, 87 - Ahmet Şehre.. 
mlnl, 7!l - !small Pcrtevnlyal Usesi, 80 -
Ayten B:ı.ğlarbaşı, 81 - Bekir önen 43 Unctı -ilk okul, 82 - Ollde Koçyan Ortak8y, 83 -
:Mehmet Şnhln .Ankrı.rıı, 8f - Ahmet Gllrelll 
Emd, 85 - Nihat Bcngl Aksaray, 86 - Er. 
kan Galat.a.&:ı.rny llscs!" 87 - rrejat GWgUıı 
Haydarpaşa, 88 - Nlhabct Hayık Robert 

Kollejden. 

ilk vapur 
Jskeııderun limanına vasıl oldu 

İskenderun, 6 (A".A.)
1 

- Türkiyeli
manlariyle Hatay arasında yeni tesis e
dilen muntazam vapur seferlerinin ilki
ni yapan Konya vapuru bugün buraya 

varmı§tır. 

Bazı ilzUmler ihraç 
edtlmlyecek 

İzmir, 7 (Hususi) - fç tiracet u

mum 1JlÜdürü Mümtazın riyaııetinde 
üzüm ihracatçıları dün toplandılar. '0-
zümlerin standard edilmiş ve taştan 

topraktan ari olarak ihracı için yapılan 
kontrolda bazı firmaların üzümlerinin 
ihracına müsaade edilmemesi keyfiyeti 
konuşulmu§tur. 

' motörlU Jki tayyare de bu tarihe kadar 
gclmlg bulunacaktır. 

• Osmanlı bankası umum mUdUril Anka.. 
raya giderek •lla§vcklllet Veklll Ccltıl Bayar 
tarafınılan kabul otunmuııtur. 

OlŞARIDA: 
• Mısır Bo.,veklli Nııhns pa~n. parl!men. 

tonun fevkt\ltıdc olarak Jçtımaa davet edile. 
ceğlnl blldlrmiı;ıtlr. 

Bu toplantıdan maksat, mllll mUdataa tçln 
blr milyon liralık munzam tııbslsat kabul et. 
mek ve l!ontrö kapltUlı\syonlar konteraruıı. 
nm derpiş etmiş olduğıı nizamnameleri mert. 
yet mevkilnc vazetmek olduğu söylenm~ktc
dlr. 

• Apandisitten ameliyat olan YugoSlnvya 
prensi Polun aıbhl vaz!yeU oldukı:a mucibi 
memnuniyet Ur. 

• 1ngiltcrede şimali Ga!lcsdcld kömUr ma.. 
dcnle.rinln Uı;Unde mütehassıs amele CTCV Ul\n 
etmiştir. Grc\•ciler 5000 ki§ldir. 



Evleri 
• • 
ıçın 

Evlerimiz de !tJpkı biz insanlar gibi 
pınl pırıl ve tertemiz olduğu zaman, 
inaanın zevkini ve keyfili. arttıran ve 
bunun aksine olarak ta kirli ve bakım. 
sız: oldukları zaman insanın gözüne ba 

tan bir manzara arzederler. Bu yazıda 
bayanlara evlerini tertemiz ve taptaze 

göstermek için ne giıbi tedbirler alma
ları bakında bazı tavs:yelerde buluna

cağız. 

Bunları !dikkatle tatbik ederlerse, 
ne misafir geldiği zaman evinizin ha -

!inden utanın ne de kocanızla eve bak. 

madığınrzdan dolayı münakap.lara gi -
rİ§İrsiniz:. Bu suretle ılhpnız dinç olur. 

. Aynalar, Pencereler, resim 
çerçeveleri 

Evin içini kas
vetli gösteren teY 
lerden biri, cam • 
lann, aynalann 
ve resim çerçe -
velerinin tozlu ve 
bulanık manza-

rasıdır. Bunun önüne geçmek için en 
kolay çare yumupk \>ir havlu parçası 

ve bir kutu (vim) ile eamlann, ıayna

lann ve resim çerçevelerinin fazla 
pislenmesine müsaade etmeden onla
n hemen temizleyivermektir. 

Ayni zamanda resim çerçeveletf .nin 
çarpık olarak sallanma.ama da müsa -
ade etmtmcJIS~unlar böyle çar • 
pık çurpuk duruştan odanın bütUn 
manzarasını bozar. Hem çerçeveler -
de toz olmazsa, bunları ldUzeltmek hu. 

susunda da daha fazla bir temayül 
hissedersiniz. Tozlu çerçeveleri kimse 
cJlemek istemez. 

Ayni ı-amanda gıcırdayan kapılar da 
son derece müz'iç §eylerdir. Bunlara 

gazy~ğı değil, zeytinyağı sürerseriz 
daha uzun zaman rahat cldersiniz. Çün 
kil petrol demir de pas yapar. 

Döşemeye sürünen ve kola:y açılip 
kapanmıyan kapılar için derhal maran

. gozu çağırarak tamir ettirmek §Clrttır. 
Bunların asalr.nızı bozmasına müsaa -

de etmek deliliktir. Yarım lira için bu 

. ölümlü dünyada hergün rahatsız ol· 
mak değmez bir iktnat yoludur. 

Kapılarda parmak lekeleri 
Kapılarda, ka. 

pı tokmaklarında

ki lekeler ide göze 
batan ıeylerdir. 
Bunların hasıl ol
maması iç:n kapı 

tokmaklarını ay
da bir oğmak ye. 

rine her gün bir bez parçası ile bi
raz temizlemek kafidir. Küçük bir 
sepet içine ev.=niz'n muhtelif madeni 
aksamını temizlemek için türlü türlü 
bezler koyarak lüzumu halinde bun -

!ardan derhal istifade edebilmek de e. 
vin'zi temiz tutmak hususunda sızı 

teşv'k cl:lk,: mahiyette b"r tedbirdir. 
Çok za::ıan insan ''bez yok,, diye te

mizliği ertesi güne bırakır ve böylece 
iş günlerce ihmal edilm:ş olur. Made-

ni kapı tokmaklarını hafta da bir Vfrn 
le parlatmak ta ıarttrr. 

So'gun ç~çekler, içi sarı su 
clo!u \'aıo'ar 

Bir salonun 
m:mzar:ısını kir. 
ıeten eşyadan ve 
tczyir.~ ':tan b"ri 
re içi pis su ile 
dolı.ı vazo!adah1 

so!gun çiçekle·· 
dir. Çiçekler de tıpkı toz almak gibi 
her Un ihtimam edilecek §eylerdir. 

Hele nzolara son derece dikkatle bak 

temiz tutmak 
yapmalı? ne 

atmal~ır. Bunlar, yani soli:un çiçek -
ler salonun manzarasını son dere:e 
çirkinleştirir. Çiçekleri vazoya korken 

suya gelen kısımlanndaki yaprakl~ı 
koparmak lazımdrr. Vazoları da ter. 
temiz tutmak ~arttır. 

Vazolar gibi abajorlann da son dece 
temiz tutulması ve yumuşak bir fırça 

ile fırçalanması şarttır. Bun1'arrn yıka
nan cinslerini on beş günde bir yıka· 
mak lazımdır. 

Mecmualar, gazete!er 
Bazı evlerin 

aalonlannda, ga- 11 
zctcler, mecmualar 

ve sair gUnddik ~ W1 ~ 
ufacık §eyler öylr 
mtimamarz bir 

§ekilde öteye beriye· atılmıştır ki bun

lar insanın ilk thktJta gözüne batmak
tadır. 

Gerek gazete, gerekse mecmuaların 
yerleri ayn ayrı olmalı ve bunları alıp 

okuyanların tekrar yerli yerine koyma· 

larma ehemmiyet venmlidir. Ayni za
manda butılann da her glin tozları a
lınmalıdır. 

Kınk kanepe ve· iskemleler 
Bir evde kıiık: 

kanapeler ve is
kemleler kadar 
Jiniıe dökunan 
hiç bh ıey taaav 

.___,~~--:.=~--~-" edilemez. 

Bunknn tamiri için dö§emeciyi 
mutlak surette kocaıuzın ~ağrrmasını 
beklemeyin. Derhal kö§e batındaki ta· 

m:rciyl çağırtın ve bunlan hemen ta

mir ettirin. Aksi takdirde her işi ko -

canrzdan beklerseniz, evinizin içi ya. 

kın zamanda timarhaneye döneceğine 
§Üpheri.z olmasın! 

Masa ve örlUleıinin cigara 
yanıkları 

Masaların ya-
hut ta döşemenin 
üzerindeki cıga -
Til yanıklarını 

derhal taınir ettir
mek sureti _ 
ıe ıslahı lazımdır. 

Bunu işten, anla-
yan birine havale 
edfoiz. Aksi takdirde masanızın blis • 

bUtUn berbatlaşmasına scıbep olursu • 
nuz. 

Masa örtüler'nin yanık kısrmlannı 
da gene işten anlıyan bir örücüye ta

mir ettirmek lazımdır. Ne kadar uğ

raşsanız bundıJ keN:li ba§ınıza muvaf
fak olamazsınız. Gerek masaların, ge-

rekse örtülerin yanmamasını temin 
için salonda milmkün olduğu kadar 

fazla cigara tab!aıı bulundurmak mani 
tedbirlerdendir. 

Yırtık ve örUlmilş perdeler 
Yıkanan cins. 

ten ise perdeleri 
iki üç ayda bir 
yıkatmak çok 
muvafıktır. Eğer 

renkleri yıkan -
makla sokulacak ku 
maşlardan ya. 
p!lmrş ise pe:•Je
lerinizi bir te

mizley;:ciye göndermek daha muvafık-

tır.. Bunları iktısat olsun ldiye evde 
temizlemeğe uğraşmak perdelerin ha-

rap olmasından ba1ka bir netice ver

mez. Perdeleri alırken yı~anan cinsin
den intihap edersenizı iler:de çok lto-

laylrk bulursunuz. Ayni zamanda per -
delerin tamiri için de gene bu işten an 
layana müracaat şarttır. 

parlatmak ve bilhassa ayak izleri bu -
lunmamasına dikkat etmek şarttır. 

Buruşuk halılar 
Bir salonun 

manzarasını boz· 
mak itib:ırile bu. 
ruıuk ve uçlan 
kıvrık halılar çok 
fena bir manzara teşkil ederler. Bun
lara mani olmak için en ryisi halıların 
altına hasır yahut daha eski bir kilim 
sermekt'r. Bu takdirde halılar buruı -
maz ve uçlan da krvnlmaz. 

Ocaklarda ve soba tab!aların-
daki paslar 

Bu hususta her 
§eyden evvel o • 
cak ve eobalan 
ev halkının kağıt 
ve yanm.ıı cigara 
sepeti. olarak kul 
]anmalarına mü -
saade etmemclc 

prttır. Bunun için misafir, ulorJ:la ol. 
sun oturma ôclanızda olsun kiğıt sc -
petleri ve oigara tablalan bulundur • 

mayr ihmal etmcmelr.dir. Cigara t:ab. 
lası olmayınca kocanızın hem keyfi ka 

çar, hem de soba tablalannı, cigara 
tablası yerine kullanrr. 

Bu yüzden aranızda uf ak tcCek bir 
geçimsizlik bile ibaı gösterebilir. 

Gerek kağıt sepetleri gerekse cigara 
tablaları ~ık &ık bo§altılmalı ve yı -
kanmalı dır. 

. İ§te !bayanlar aize evini.ıh aalonlan 
nrzr tertemiz ve pırıl prrıl tutmak üze
re §U kr.ıa öğütleri verirken ıunıa. ka. 

ni bulunuyoruz ki bunlarm bir çokları 

bilinmeyen §Cyler olmamakla beraber, 

vaktinde ve zamanında yapmayı ihm.1 
yUzUnden sizi zaman zaman misafirleri 

niz, }'Qhut ta kocanız önünde mahcup 
edecek mahiyet alabilir. Bir evin temiz 

olabilmesi için muhakkak r.urette her 

gün tozu alınmak icap eder. Hele bi
z.:m gibi tozu ve riizgan bol memle -
ketlerlde toz nereden olsa evin içine ka 

dara girecek delik bulmakta olduğuna 
göre, lhergün tozu alınmryan 'C'Vin te -

miz bil' manzara arzetm~sine imkan 
yoktur. 

Bilhassa ldtaplann tozlanmamasına 

son derece itina prttır. Kitabın ömrü 
nil adeta törpüler. Bunun isin kitap

ların tozları her gün alınmalıdır. Bü
tün bunlara riayet, biz de takdir et -
mekteyiz ki, az bir i§ değildir. Fakıat 

bir kadının evi ide temiz olmadıkça 

o kadmın hayatta ,=.yi numara almasına 

imkan olmadığı gözönünde tutulacak 
olursa bu gayretleriıı bo~ gitmiyecefi
ni takdir daha kolaylaşmıJ olur. 

* • 

Karısına aptaı 
diyen erkek 

Kendini de tahkir 
ediyor denıektir 

Fennen isbat edilm işti r k i insanlar 
kendilerine benzeyenlerle evlen irler 

İzdivaçta zıd tabiatte inaanlann bi
ribirini tercih ettiğini söylerler. Fakat 
timdi bunun aksi iddia ediliyr. Amerik

da Pensylvania üniversitesi profesörü 
Mary Sihlyin oyaptığı bir tetkikte mü-

phede edilen evli çiftlerin karakter iti
barı ile tamamiyle biribirine benziyen 

zevç ve zevcelerden ibaret olduğu mey 
dana çıkrnııtır. 

Maamafih fen adamları için bu ne
tice bir sürpriz olmamıJtır. QUnkü ıon 
seneler zarfmda ıosyoloğlar biribirine 

benziyen insanların yekdiğerini cel· 
bettiğini keıfetml§lcrdi. Hatta o kadar 

ki tabiatin en iptidai hayvanlan arasın
da bile benzeyiıin qk doğurduğu gö

rülmüıtü. Yalnız bu kaidenin insan
lar arasında ne dereceye kadar hakim 
oluğu idrak edilememişti. 

insanlar evlenıniye karar verdikleri 
zaman eı için kendilerine benziyen tah· 
ıiyet ararlar. Ekzantrik insanların bir 

türlü izdivaç edemeyip bekar veya ba
kire kalması hep bunda;ı ileri gelmekte 
dir. Zevç ve zevce aade evlendikleri za-

man biribirlerine benzemezler. Evlen
dikten sonra da bu benzeyiş gittikçe ar--tabilir. Nihayet ayni tarzda hareket et· 
miye, h tta ayni gekilde düıünceye mün 
cer olur. 

Birçok seneler bir arada yaşadıktan 
sonra birçok çiftlerin kolayca müphede 

ve "aile benzeyişi,, diye tavsif ettikle
ri bir müşabehete vardıklamu bizzat 
görmüşsünüzd:ir. Bunun sebebi basit

tir .. Bidayette bunlan biribirine cezbe
den mü§Clbehet menfaatlerin tarzı haya
tın birleımesi üzerine büsbütün artmıı
tır. En büyük tecrübeler beraber yaşa
yan çiftlerin en ufak tcf erruata kadar 
birçok geyleri birlikte yaptıkta • 
nnı g ı t e r m i t t i r • "Üzüm 

üzUme baka baka kararır., sözü üzü· 
miin ikisi de esasen kara olunca büsbü

tün doğru olur. Aynia detlcri ayni ye
mekleri, ayni miktarda uyku uyumak 
ve nihayet hayatta ayni gayelere sahip 

olmak zevç ve zevcenin phsiyetini ta
mamiyle biribirine mezceder. 

İzdivaç birliğinin bir miıali daha ka
rı kocanın ayni gey hakkı11da ayni anda 
imalifikr etmesidir. Ayni tecrübeleri 
geçirdikleri için, daima her geyi beraber 
dütündiikleri için dütünü§ tarzlan da 
birleımi§, benzemiştir. 

P.rof esör Mary Schooleyin tetkikle
rinde ortaya çıkan en §ayanı dikkat 
nokta çiftler arasında yaş ve zihni kabili 

yet itibariyle müıabehettir. Yaıı nazan 
itibare alalını. Aralarında~§ f arkr bu
lunan çiftler farzedildlğinc~n çok daha 
azdır. Mesela Şikagoda yapılan tetkik

lerde müşahede edilen çiftlerden dört
te üçünde kan koca hemen hemen ayni 
yaıta çrkmııtır. İngilterede yapılan tet 
kiklerde bu hususta daha iyi bir netice 

alınmrştrr. Müşahede edilen milyonlar
ca çift arasında karı kocanın yaılan 
farklı oalnlar ancak yüzde yedi nisbetin 
de kalmıştır. 

Arada yaı farkı olan izdivaçların en
der olmasına baılıca sebep ırk ve adetin 
buna muuz olması değildir. Hakikat 
ıu merkezaedir ki akranlar ayni muhit
te, ayni mahfellerde bulunurlar. Yani 
ayni yaıta ve ayni zihni kabiliyette 
insanlar en çok biribirleriyle tesisi mü
nasebet ederler. 

Bu tetkikin meydana çıkardığı bir 
şayanı alaka nokta da zenginlerin zen
ginlerle fakirlerin fakirlerle evlendiği
dir. Bir fakirin bir zenginle evlenmesine 
pek ender hallerde tesadüf edilir. Bu 

anlaıamamazlıklann boşanmaların aı ' 
masına milncer olur. Çilnkü bir f~ 
bir zenginle evlenince zengini feda1'1 
Irk yapması lanmdrr. Aık ve gençlik ' 

teşi sönünce bu fedakarlık angarya otıı 
O zaman alın size bir aı1e facıası 1 

Müşabehet kaidesi kabul edilince 1'I 
rısma 0 apdal" diyen bir erkeğin kendil 

de tahkir etiğini kabul etmek lıizıındl1 
Çilnkü evli çiftler biribirlerine .al 
ldet itibariyle değil, zeka itibariyle ~ 
müşabihtirler. Ayni zamanda bedel 

hassalar itibariyle .de bir benzerlik ar' 

mak lazımdır. Hastalar hastalarla e\11' 

nirler. Sinirlilerin sinirli kimseleri tef 

cih ettikleri görfilür. 

İzdivaç esnasında çiftler arasırı~ 
en Jcuvvctli bcnzeylg yaş itibariledir. S: 
ma itibariyle benzeyiı ya§ itibariP 
bcnzeyiıin ancak yansı kadardır. 

Yaı kadar mühim olan para itibarJİ 
benzeyi§tir. Yukarıda aöyİ~diğfısıl 
veçhile ekseriya zenginle zengin, f~ 
le fakir evlenir. 

İzdivaç esnasında din, siyaset, ar«İ' 
tik kanaatler itibariyle kan koca arası' 
da müşabehet o kadar büyük defil& 

Zaman geçtikçe bu hususlarda da biı' 
birlerine benzemiye batlarlar. Fa)I 
itin garibi siyasi kanaatler hususuıı 

k . k • . : .. ~ gere zevcenın gere se zevcın eıınu· 
naatine uymamakta bllyük bir mukl~ 
met göstermesidir. Yapılan mil§ahJ 

lcrde Schooley her ıeyin değiştiği < 
her hususta karı kocanın bin'birle.ril 

benzemiye bagladıklan halde ayn ait' 
kanaatlerini muhafaza ettiklerini ııt 
retle gö.rmUıtür. 

Maamafih bu tetkikten aonra bU~ 
çiftlerin bin'birlerine benzediklerini ~ 
lemek abes olur. Bazdan katif 
müşabehet temin edemezler. Se~ 
çifte eşlerine benzeyip benzemedi~ 
sorulmuştur. Bunlardan on biri arr 
nnda zerre kadar milpbehct oımaad 
nı katiyetle iddia etmi~lerdir. Tat?' 
edilen muhtelif tecrübelerde bunltf 
iddialarında haklı olduklanru gött' 
mişlerdir. 

Benzediklerini itiraf edenler 
mUtabehetin ancak izdivaçtan çok ,C 
ra farkına vardıklarını itiraf etnıi~ 
dir. Belki bu:-ıun böyle olmasını tV 

istemiştir. Çün~:i: t 
''Gel benimle evlen. Çünkü aeoi 

nim kadar budala, hasta, beceriks~ : 
rüyorum,, demek herhalde hoı değıl, 

• 
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Anıerikada gazeteci 

1 
nasıl "kral,, olur ? 

.... ~: ay yare ile f otograf ve havadis 
H.: .... ~vcılığı yapan gazeteci 

kongr 
1 

mer,ka<la bır gazetecıler mıştır. Hikayenin bundan sonra ki 
b!r ço~sbya_pılır. Bn koni::rcde mesleki kısmım bizzat Wetlsin ağzınidan dinle-

h 3.hıs'er ·· k d'l" N" ayette · mu!la aşa e ı ır. iha. mek daha ıayanı alaka olacaktır. 
büyuk 0 6.~?e en büyük teşebbüsü, en "- Okyanos cam gibi dümdüzdü .. 
gazeteci onJı.nal~tt'yi göstermiş olan Her taraf güzelce görünüyordu. Altı 
"Gaıet Yile bır mükafat ve kendisine saatli't bir uruştan sonra Thımas gö-

ecı er Kr 1 :r 
Bu se a 1'' unvanı veriı.:r. zümüze ilic:.ti. Bir mil kadar yanaştıg·ı-

" ne bu u ş·· T .b.. :r t.azetesin' nv.ını ıKago rı un mız vakit pilot sürati indirdi. Deniz • 
tanrnı"t ın muharriri Utton Wells ka- kad " :r ır. Bu "k den on beş metre yiiksekliğe ar al-
a\•a Şa rnu afatı kazandıran çalınca, derin cfr nefes alarak lderhal 

ra 6İz dyaL:ı~ hayrettir. Okuduktan son-k e ıtt atı-adım. Yegane korunacak vasıtam 
raıı Olma~ hon Wt"tls'in gazeteciler can kurtaran mantarı idi. Bunun bir 

Olduğu ga akikaten layık bir adam 
nu kabul edeceksiniz. . parça mantarını çıkarmış, yerine bir 

llu • • * §İ§e (Cin) koymuştum. Vücuduma da 
T.İ '- lldan b'rk muşamba sarmı<1tım. Cebi;nde 500 do. 

s,..o ile }1' • aç ay evvel San Fran • :r 
Ye ıav lar vardı. 

n bir 
11 

ay adaları arasında r§li -tı. Getni ~Yah vapuru l<azaya uğramış Suya çarptığım vakit havada süratim 
cu \>e tayttrnak üzere iken bütün yol- saatte kırk beş mil idi. Suyun sat~ına 
rına binrn· ~ları can kurtaran kayıkla • çıkıncıya kadar sanki. asırlar geçmış • 
?1erikan d ş erdi. Bir kaç saat sonra A- ti. Çıktığım v~kit ise benl:ie ne hal, ne 
ısrnindeic:· onanmasına mensup Fhimas de takat kalmıştı. Vücudum hissisz bir 
l~ri top1:d&:rninfo bütün bu kazazede • odun parçaşı idi sanki.. Gözlerimden' 

ti. ıgı radyo ile haber verilmiş. suyu sildim. 
Şikag0 'I'r· . Etrafa baktım. Tayyare avdet edi • 

ket eden t· ıbün gazetesi namına hare yordu. Yarım mil kadar ötdde Thıınas 
Ini ile te]!.:tıtton We11s bu kurtarıcı ge- gen-isi bana Eyfel kulesi gibi göründü. 

PUrun batrşı:uhaberes:ne girişerek va- Güç beli elimi sallayabildim. Mu -
Inalarına d • a ve yolculann kurtanl - kadderatımı beklemiye b~ladrm. Gemi, 
satın al aır mevcut bütün resimleri tornistan edinciye kadar dakikalar, a
tir. "' ın~ğa hazır olduğunu bildinn1§-b .ro.endıııin . d 1:3cta seneler sürmüştü. 
atı Yolc 

1 
e gemı en gelen telsizlde Bı·r can kurtaran kayığı indirildiğ:ııf 

frJrn ıne•· u arda devclope edilmemi!:. altı ı .. cut old ğ :ı- görün~e ferah bir nefes aldım. Manta. 
art ı~o dol u u ve sahiplerinin bun. C:C\'a'bı l"e ·1a1:1 ~tmağa hazır oldukları rın içine elimi atarak Cin şişesini al -

l\t n mıştır. dıın. Uzun bir yudunı içtim. Ateşli li-
tir ,:11arrir teklifi derhal k b . kör ölil vücuduma biraz bayat verdi. 

· .coakat b' a u1 etmış-
na geU ır mesele var: Gemi lirna Zira suya ~iddetle ça?'~amın a~ıs.~n • 
epyce ~~rey;ü:d:~1r va~·a üzerbd~~ c1an sonra §imdi de bır tıtreme, uşume 
fotoğrafla geçmış olacll~dan başlamıştı. 

J>c
'- nn gazetecllik 1"'--- ___ d. 1 • • ·· bel"' rı:: te 1aym · kalrn ,....,.mmdan Thımasın mer ıven erını guç d. 

aleyh bun) eti ıyacalı:tu. Blna _ '"tkabildim. Kaptanın o an bana gös-
'"' an derhal ı en :r uıt ~ llzan e e Cc-çinnek için tcrdiği 1'iddet kadar hayatımdan hiç 
ı~· 1 • dır. Gazet~ Th • • ;.s nın 1Q • • lmas kimseyi 0 kadar hiddetli görmcmı§tim. 
oa,.,Urnda p:anmıa müracaa.ıı. 3Cz o an yediğim kilfür kadar hiç kimse 
h~ lenıiye alin."llaSını rica ·~t' dt ~ l~~e O.. b' etmi~ bana 0 kadar küfür etmemişti. Derhal 

~ ır c~~ •e?'TlY§ beni ambara hapsedecek oldu. Fakat 

.ı.::.__,.":-~ •o;ı s11r'a.tle u. meslcğirri.z dolayısiyle bu hareketi yap 
~ır. Y~u- ~-'-. -nana gel--,_ ğ il · - k ~ ~ '--'-- .. ~ ınağa mecbur oldu umu en aurere 
9dt:n1YU... ı .. ~ ~İı\ ~vıa'L..l...uf B-:ı l'ed &...- yaptığım binbir ricadan sonra beni 
lı:at'' CeTab: tnütq~~ ıerbcst bırakmağa mecbur oldu. 
trı.;::e:ı taa.nurundan ·• Paeteclyi Ku;cµddelerle adamakıllı konuıtum. 1._.· nertıa:ı bir yolcu ta nzg~?'.nne. I \"ak'ayt kendi g~.ı:leri ile gö:.e~. ~e 
~ ıa:dl~:esı kira- bizzat yaşıyan J6mselerden bütun bır 

hanıaıı • ıucteyi dolduıu&lc kadar ma16mat al 

Muayyen bir kaç usulü tatbik edebilirseniz 
mütearrızlardan ko~ayca korunmanız 

mümkün olabilir 
Bir kadın veya bir genç kız, kuv

vetli bir mütearnz karşısında kendisini 
müdafaa edebilir mi? Uzun etek ve 
korsa devrinde, yani ka.dın, henJz 
ıporla meıgul olmadığı zamanlarda bu 
auale güphesiz menfi cevap verilirdi. 
Bugün iıe, buna "Evet,, cevabı verile
bilir, fakat şu ilave edilir: "Bu kadın ve 
ya genç kızın, hususi bir idman takip 
etmiı olması §artiyle.,, 
· Kadın erkeğe nisbeten daha hafif 

ve daha az adaleli olmakla beraber, ken 
dini müdafaa etmek işinde elzem olan 
şey sadece adale ve siklet değildir. 
Ufacık japonlar Jiu - Jitsu adındaki gü
ıeşleri sayesinde, birkaç saniye içinde, 
en güçlü kuvvetli adamları bile yere ser 
mekte asla güçlük çekmemektedirler. 
Fakat bu güre§i öğrenmek tabiatiyle 
uzun ve yorucu bir idmana mütevakkıf
tır. Bizim maksadımız, sadece, kısa 
b~ talimden sonra kolaylıkla öğrenile· 
bılecek bazı m:idafaa çareleri göster
mektir. 

· Bunları yalnız bilmek kafi değil, 
ayni zamanda, kulanılac•ğı zaman, so
ğuk kanlılığını kaybetmeden adeta bir 
sevki tabiiyle tatbik etmek de lazım
dır. Bunun için de, evde mesela kar
deşlerle veya ahbaplarla birkaç gün id
man yapmak icap eder. 

Kadınlann bacaktan, ekseriya çe
vik ve kuvvetli olur. Bunlarla müthiJ 
darbeler indirmek kabildir. Fakat, kısa 
bile olsa eteklikler buna mani te§kil e-
derler. ~ 

Yumruk darbelerini de kadınlar la- · 
yıkiyle kulanamazlar, elle.ri çok küçük, 
kolan çok zayıftır. Bütün bunlara 
mukabil, gııyet iyi neticeler elde edebi
bilecekleri dirsek darbeleri vurabilirler. 

Fakat dikkat edin: Bu darbeleri ön
den arkaya değil, arkadan öne doğru, 

ufkt tekilde veya aşağıdan yukanya 
vurun! 

Mesel~: Sol ayale ve sol omuz önde, 
~-ğ ayak geride olduğu halde sağ kolu 
vucudunuzla beraber geriye doğru çe-

kin sonra, ayaklanruzı oynatma.dan sağ 
omuzu öne doğru atarak, vücudunuzun 
"~airevt., hareketi sayesinde, dirıeğini
zı rakibinizin çenesine indirin. (Resim 
~):Kuvveti kolunuza değil vücudunuza 
ıstınat ettirin. 

Bu ilk darbe, vUcudunuzun sağ ta
rafını öne doğru meylettirmiştir, bu de
fa da Vl:ltudunuzun sol tarafım öne 
doğru alarak, ayni şekilde sol dineğiniz 
le de bir darbe indirin. 

Bu hareketi, kah aol, kah sağ dir
sekle müteaddit defalar tekrarlıyabi

lecek ıekilde kendinizi alıştmn ve dai-

ma çeneyi hedef ittihaz edin. Ayakların 
oynamamasına bilhassa dikat etmek la
zımdır. 

Aşağıdan yukarıya vurulan dirsek 

dım. Bir çok filmler satın aldım. 
Bu esnada beri. getiren tayyare gene 

tepemizde yükselmişti. Bir iki defa 
· geminin etrafında döndükten sonra ya

rım mil uzakta kondu. Film ve kıymet
li notlanmı muıambaya sardıktan son-

ra geminin arkasına koştum, Tekrar 
kend:mi suya salıverdim. Bidayette 
kendimi pervaneye kaptıracağımdan 

korktum. Fakat delicesine çırpınarak 
tehlike mıntakasını geçtim. Satha çık
tım. Bir kaç ldakika sonra, incelmiş, 

zedelenmİ§ vücudum tayy.ıren(n içine 
alınmıştı. 

Altı saat sonra tekrar San Frans:ı. 
koda idik. Kazazedelerin kendi ifade -
leri, kaza resimleri ile diğer meslek -
ta§larımın hepsini on iki saat1ik bir fa. 
sıla ile atlatmıştım. Onlann gueteleri 
bizden ancak bir gün sonra bu tafsilatı 
verebildiler. 

Fakat vücuıdwndan o .zedelenme e
mareleri geçinciye kadar bir ay geçti. 
Halkın kaoyı unuttuğundan tam 29 

cün ıonra f.>ikttim.ı 

,/*. . , 

darbeleri daha mUessirdir: Dirsek iyice 
geride olduğu halde öne doğru eğilin 
ve doğrularak darbeyi indirin. (Resim 
2). Bu defa bilhassa çenenin alt kıs
mı hedef olmalıdır. Bu darbeye bütün 
kuvvetini veren, vücudun doğrulurken 
tevlit ettiği harekettir. 

Umumiyet itibariyle kadın, ancak, 
kendisinden daha iri olan mütearnzı 
öne doğru eğilmiş olduğu zaman dirsek 
darbesi indirebilir; fakat esasen müte
arnz adam bir kadını yakalamak veya 
ona karşı şiddet ve cebir kullanmak için 
muhakkak öne doğru eğilir. 

Bir tek veya bir seri dirsek darbesi 
olsun, bütün bunlar, kol hareket etme
den vurulmalıdır. Darbeyi indiren yjJ
cudun hareketidir. Darbeyi kolla indir-

meğe çalışmak bilylik bir hatadır. Çün
kü kadının kolu zayıftır. Halbuki mev
zuu bahis vücut hareketi bu darbeye 
müthiş bir !tuvvet verir. Kadının müda
faasında, dirsek darbesi en büyük rolü 
oynar. Fakat bütün müdafaa bundan 
ibaret değildir. 

Bir kadın, kaba bir adam tarafından 
belinden veya boğazından yakalanınca 
mütearnzın bileklerini tutmağa kalkar. 
Fakat ondan kurtulamaz. Çünkü elleri 

çok kuvvetsizdir. Halbuki onun bir 
tek parmağını yakalayıp da tersine çe
virdi mi, miltearrızın onu bir an içinde 
bırakacağından emin olabilir. 

Boğazmıza sarıldılar mı adamın 

küçük parmaklarını alttan iyice kav
rayıp tersine sevirin. (Resim. 3). Bu 
tutuş, sizi yakalayıp da bir türlü bırak-

nuyan her ele, her fırsatta yapılabilir .. 
Fakat, mütearrızın parmaklarına 

yetişemiyeceğiniz anlar da olur. Meseli 
mütcarrız,. sizi belini7:den yakalayıp 

kaldırmış olabilir. O zaman kulaklarını 
iyice yakalayın ve tırnaklarınızı da ha
rekete getirerek, bu kulal:ları yukarıdan r 
aşağıya doğru çekin. Derhal yere indiri-

1 

lir ve serbest bırakılırsınız. (Resim. 4) 
Eğer arkadan kavra::ımış ve havaya 

kaldmlmışsanız, parmaklardan herhan
li bi,daini yakalıyarak bilete doiru kı· 

vırın, ayni zamanda, kafanızı, m:.itearn
zın yüzüne indirecek şekilde mütema
diyen sallayın. Sizi gene bırakmak mec
buriyüetinde kalacaktır. (Resim 5). 

Eğer mütearnzın bıyıklan varsa 
sizin için f'evkalide bir nimet t Bıyık
ları yakalar yukandan aşağıya çekersi
niz. Bu vaziyette bilmecburiye başım a
şağıya inecektir. O zaman siz de onun 
yüzüne hiç farkında olmadan, müthiş 
bir dirsek indirdiniz mi tamamdır işi f 

Sokakta ve bilhassa tenha bir yerde, 
elinizden çantanızı kapmak istiyecek 
yankesicilere de rastlıyabilinıiniz:. 

Bunlardan biriyle mücadCle ettiğiniz za 
man, onun solunda bulunmağa çalı§ın. 
Bu vaziyete oldunuz mu, sağ bacağınızı 
onun bacakları arkasına o şekilde geçi
rin ki, yere sıkıca yapışan sağ ayaşmız 
onun sağ ayağı arkasında bulunsun; ay
ni zamanda iyice uzanmış ve gerilmiş 
kolunuzla, mütecavizin göğsün:in üst 
tarafına, ufki vaziyette sıkı bir darbe 
indirin (Resim. 6). Herifin bu darbe 
ile yere yuvarlanacağına emin olabilir
siniz. Bu usul, biraz fazla idmana mü
tevakkıf olmakla beraber gayet J<olay 
tatbik edilebilir. 

Meselfi, tramvaya (Bilhassa İstan
bul tramvaylarına) veya tünele bindiniz 
mi kalabalık içinde sıkışacağınız mu
hakkaktır. Eğer nahoş temaslardan 

korunmak istiyorsanız, 7 numaralı re· 
simdeki gördüğünüz veçhile, masum bir 
tavır takınarak, ellerinizi göbeğiniz üze
rinde kavuşturunuz. O zaman dirsekle
riniz, hiç kimseyi yanınıza yaklaştırmı
yacak sivri birer silfilı ofacaktır. icabın
da, bu vaziyette, gene ayni masum ta
vırla sağa sola döndünüz ı:r.•ll etrafınız
dakileri kolaylıkla yanınızdan uzaklaştı
rırsınız. Bu vaziyet sta.dyomdan çı

knrlten fevka15de bir müdafaa tedbiri
dir. 

Mesela edebsizin biri. bir fırsatını 

bulup elini .•.• göğsünüze götür.dil. E
ğer cezasını vermek istiyorsanız. onun 
elini itmeyin, bilakis iki elinizi mütear
rızın eli üzerinde kavrayarak bir an için 
onun istediği veçliile elini göğsünüzde 
sıkın. (Resim 8), Sonril birdenbire a
damın parmağından t utup elini şid

detle öne d:ığru eğin, bu vaziyette a
damın bileğini kırmanız bile mümkün
.dür. 



Büyük Okyanusta korsanlık 
t ehlikesi başlıyor! 

.Amerika Cumhurreisi Ruzveltin 1 Eğer muhasamat d~vam ederse bü • 
nutku her tarafta büyük akisler Y\\P- tün mühim sevkulceyş noktalarının 
mıştır. Her memlekette gazeteler bu da işgali jcab edecektir. Şimdi mu. 
nutuk üzerinde sütun sütun yazılar vakkaten işgal altında bulunan top • 
neşretmekle meşguldür. Birçok yerler. raklar ileride vaziyetin lüzum göste. 
de Amerikanın dünya işlerine fiili bir receği rejime hazırlık olmak Uzere da. 
müdahalede bulunmasının başlangıcı ha şimdiden hususi bir idareye tabi tu 
suretinde telakki edilen bu nutuk, A- tutacaktır. 
merikn devletini tam bir siyasi taah. Fakat J~~onyanın gösterdiği en mil. 
hüde bağlamış sayılmaktadır. Amerl. him hareket ve cevab, cenubi Çin 
kadan gelen son haberlerin de bu denizinde Uç adayı işgaliyle başlamış 
ta.ı:mindekl isabeti. g.ör.e vurmakta ol. ve verilmiş bulunuyor. Bu adalar Prat 
dugunu kaydetmelıyız. ras adalan namiyle maruftur ki, kü-

Rıw:eltin nutku bütün dünya me. çUk olmalarına rağmen stratejik e. 
selelerini biribirine bağlı olarak mü. hemmiyetleri pek bUyüktür. Bu ada
talea etmekte ve bu meselelerin topu. ları garbi Akdenizin "Balear" adala. 
nu birden halletmek esası Uzerinde te. rına benzetmek mümkündür. Japonya 
merltUz etmektedir. Bu vaziyet, Ame. bu adalan işgal eder etmez derhal 
rika §.yan azasından mühim bir sima. UçUnde de tayyare meydanları yapmı. 
nm geçen yıl içinde Ruzvelte atfede. ya başlamıştır. Bundan çıkarılan ne. 
rek yaydığı bi: ,, tas~vvunı ı-hatırlat. tice şudur: 
maktndII". Ynnı bellıbaşlı d:.ınya dev. Bu :ıdalardaki tayyareler hem ce. 
l:tJe:ini~ m~!li şeflerini toplıy~ca~ nubi Çini bombardıman edip şimali 
bUyU~ bır dunya konferansı,, pro3esı. Çinde ve Şang'hayda olduğu gibi, bil-
ni... hassa Kıvang eyaletinde de tahribatı 

O Y.a.Dlan da bir hayli münakaşa e. azami haddine çıkarmak vazifesini a. 
ailen ve tatbikma imkan bulunup bu. lacaklnrdır. Hem de buradaki tayya. 
Iunmıyacağr etrafında muhtelif fikir. reler vnsıtnsiyle, Çine yapılacak silah 
ler dermeyan edilen bu projeyi hatır. ve yardım sevkiyatı tehdit edile~ktlr. 
lattıktan sonra, Amerikada. Ruzveltin Bu cihet çok mühimdir. Japonlnrm 
nutkunu takip eden siyasi hareketleri garbi Akdenizde harb ve ticaret gc. 
sıralıyalım: milerini havadan tehdid etmiş olan 

1 - Londrada toplanması muhte - meçhul ( !) tayyarelere benzer "meç. 
mel doku; devlet konferansına Ame. hul tayyare" ler yaratmak ve kullan-
rikanın iştirak edeceğine muhakkak mak kararını verdikleri sanılıyor. Bu 
nazariyle bakılmaktadır. (*) hareket pasifikte de korsanlığın tıpkı 

2 - Milletler Cemiyeti 23 ler ko. Akdenizde olduğu gibi havadan baş
mitesinde Japot.!yayı alenen takbih e. layıp deniz altında devam etmesi tch
aen karara, Amerikanın Bern sefiri likesini hatıra getirmektedir. Hele 
Harrison, gazetelere verdiği beyanat. böyle bir korsanlığa Japonların Uç 
la hUkQmetinin iştirak etmekte oldu. yıldanberi ha.zırlanmıs bulundukları 
ğunu zımnen bildirmişti. Nutuktan da düşünUlecek olursa yakın bir za _ 
sonra, Amerika. büktlmetinin, bu indL manda BüyUk Okyanusun alacağı deh 
rect tasvibe kanmıyarak takhih kara. baş manzara kendiliğinden belirir. 
rını bir defa da. resuırıı v~ doğrudan mıamtıurkl O'a~ir 1500 f edaHiıh. 
doğruya tasvib edeceği bildirilmekte. teltJ~tTctryett~erdir ve b\Jnlan 
dir. için tek kişi tarafından kullanılır ve 

3 - Nutkun Amerika efkarı umu. idare eden adamla birlikte infilak c
miyesi tarafından büyilk bir hararet. der büyük torpiller inşa etmişlerdir. 
le kabul edilmiş olması Ruzveltin iste- HABER 

diği şekilde hareket etmek im.kanlan. Almanya harp kuvvetlerini 
nı bulacağına, istediği kadar fazla 
harb ve silahlanma tahsisatı kopara. Amerikaya kira lnmak mı 
bileceğine delil addedilmektedir. istiyor ? 

4 - Nutkun metni bütün hükumeL Ruzveltin nutku ile tehdiae ve hü-
lerin emrine amade bulundurulduğunu cuma maruz kalmıa olan üç devletten 
bildirmektedir ki, bu şekil ile nutuk Almanya ise siyasi bir zeka oyunu ile 
'.Amerikanın devletlere verilmiş bir si. işin içinden sıyrılmak tarafına sap. 
yasi muhtırası manasını almaktadır. maktadır. Alman gn:.etclerinde görli -

5 - Nutuk Amerikanın bütün neşir len yazılar ve 'Berlintlen gelen t~lgraf. 
vasrtaıariyle, radyo istasyonlariyle lar, Roma - Berlin mih\'erinin kuv. f 

vetu bir rüzgara tahammUl edecek bir 
sağlamlrkta olmadığını göze vuruyor. 

Faraza bu telgraf haberinin mana. 
sı bu iddiayı kuvvetlendirir: 

3ePlin, 6 (A. A.) - Ruzveltin Şi. 
kagodaki nutku hakkında tefsirlerde 
bulunan Korcspondans Diplomatik e 
Politik gazetesi ezcümle şöyle yazmak 
tadır: 

"Ruzvelt, sureti umumiyede (mua. 
hedelerin kutsiyetinden) bahsetti. Fa.. 
kat hangi muahedelerin beynelmilel 
ahJika uygun olduklarını tasrih etme. 
di. Hatib, mütecavizane emeller bes
liyen memleketlerle, yalnız kendi mü. 
dafaalannı düşünen memleketlerden 
bahset.ti. Fakat bunların arasındaki 

farkı söylemedi. Eğer Amerika Reisi. 
cumhuru selameti sulhperver devlet • 
lerln kötU niyetli devletlere karşı bir. 
leşmcsinde buluyorsa, bu teklif ancak 
sulhperver ve \tötü niyetli olanların 
kimler olduklarını açıkça tarif etmek 
şartiyle pratik bir mana ifade edebi. 
lir. Roosevelt tarafından tarif edilen 
misdak iyiyi kötU_den ayırmağa kafi 
değildir. Bununla beraber Amerika 
Reisicumhuru vaziyetin ıslahına me • 
dar olacak bir hareketin mes'uliyetini 
cidden U7.erine almak istiyorsa., Vil • 
sonun muvaffakıyetsizliğini gözönün • 
de bulundurmalı ve hakikaten adale. 
tin zaferini temin edecek bir kuvvete 
malik olup olmadığım ar141tınnalı -
dır . ., 

Bunun son kuıımlarına Almanya ali 
sıyasa müesseseleri tam bir iştirak te. 
mayülünde bulunuyorlarsa bunun düz 
tilrkçe ile manası 5u olabilir: 

"Biz müteca\iz devletler arasında 
bulunmıyabiliriz. Fakat bunun için e. 
Jimizdcki büyUk harb kuvvetlerini 
kiralamanız lazımdır.,, 

Ing lltere ve Çin 
Bir Rus :gazeteıinin 
verdiği haber 

Izvestiyn. gaz~tesinin Lôndradaki 
muhabiri bildiriyor: 

İngiliz hava nezareti, İngiliz firma. 
larına, Çindcn tayyare siparişi alma
larına müsaade etmiştir. B:.ıgUnlerde 
İngiliz vapurları, ilk tayyara partisi. 
ni hamilen Çine har~ket edeceklerdir. 
Gloster fabrikalarında yapılmış olan 
bu tayyareler en son sistemdir ve sa. 
ntte 450 kilometreden fazla bir sura. 
te malıktirler. Tayyarelere birçok tay 
yareciler refakat etmektedirler ki, 
bunlar gönüllü olat"ık Çinde uçacak
lardır. 

aünyaya mütemadiyen tekrar edildiği ---------------~-----·------
için ayni zamanda dünya efkarı umu. • 
miyelcrine çıkarılmış devamlı bir mıı. 
nücstc manasını göze YurmaktadII". Kumandanlarımız 

barekôt sahasında · 
Atatürk de yarın hareket edecek 

6 - Reisicumhur Ruzveltin "mUs. 
tacel kanun Jlrojcleri için" parlamen.. 
tonun fevkalade içtimaa çağrılacağını 
bildirmesi manidar addedilmektedir. 

• Japonynnın verdiği vevap 
ve giriştiği hareketler 

Japonyanın Amerlkadan gelen bu 
hUcum karşısında şaşmadan giriştiği 
ise d~vam edeceği ve bildiğini yapmak 
ta ısrar edeceği sanılıyor. Japon dış 
bakanlığının Vaııington nezdinde her. 
hangi bir teşebbüste bulunup bulun -
madığı henüz malfun değildir. Yalnız 
Japon dış bakan1ığr namına konuşan 
bir zat şunları söylemiştir: 

"- Çinde çalışma ve yayılma hür. 
riycti ıstemekteyiz. Dünya !terkesin. 
dir. Japonya milli hedeflerinden mene. 
dilemez.,, 

Ajansın verdiği 6U hnberden. de si. 
yasi bir askerin ayrıca beyanatta bu. 
lunmaya amirleri ta.rafından mezun 
kılındığı anla~ılıyor: 

Tokyo, 6 (A. A.) - Japonyanın 

Çin ataı:;crniliteri Kfüın beyanatta bu. 
lunarak demiştir ki : 

"Japonya f}imali Çinde yeni bir dev. 
let kurmak fikrinde olmadığı gibi ora. 
da bir askeri işgal de idame etmek ar 
zusunda değildir. Fakat Çin, Japonya. 
ya karşı muhasım hattı hareketinde 
ısrar edecek olursa Japonya şimali 

Çinde kendi otoritesi altında yarı 
müstakil bir rejim tesis edecektir. 

(~) Dıc: sıycrsıı sütiinıımu.:da1..i ma. 
1:,ak clc buna ttnrt<ı.! eden cih,etler -var. 
dır. 

Mancvrcılann yapılacağı sahayı . gösteren 1ıarita 

( Bcış tarafı ı incide) 
Bu sabah saat 10 da Eskiıehirden 

bir hava Iilomuz lzmire geldi. Atatürk 
kızı Sahiba Gökçen de bu tayyareler
den birin.de bulunmaktadır. 

Misafirler cumartesi günü buradan 
hareket edecekler, o geceyi Sökede 
geçirerek ertesi günü manevra sahası
na hareket edeceklerdir. 

Kumandwların ekserisi 
sahasına gitmişlerdir. !" 

• • • 

manevra 

Birinci ordu müfetişi O:general Fah
reddin Altay, beraberinde üçüncü kol. 
ordu kpmutanı Korgeneral Salih, Kor
general Cemil Cah!t ve Trakya umum 
müfettişi general Kaznn IXrik o!duk
lan halde bu sabıh sa:ıt onda İzmire 
hareket etmiılerdir. 

Bu haber diğer birçok menbala.rdan 
da teyid edilmektedir. Japonların Far. 
moz adasiyle Pratran a.daları arasın.. 
da Çine silah nakliyatına mlni olıria.Ic 
tedbirleri aldıkları da aynca bildiril. 
mektedir .. Bu vaziyette İspanya kıyı. 
lanndn. olduğu gibi birtakım beklenil. 
medik hadiselere intiz.ar edilebilir. 

lsponyada: 
Rusya ve Çek oslovakya 
Silah göndermişler 

Roma, 6 - Salamankadan haber ve. 
riliy~: 

"Vocia. Espana'' gazetesi bugUn 
mUhim bir vesikayı neşretınektedir. 

Bu vesika ile, Fransadan ve Çekos. 
lovakyadan kızıl ispanyaya son gün. 
lerde külliyetli miktarda yardım kuv. 
vetleri ve cephane gönderilmiştir. 

Bunlar arasında Fransadan gönderi -
len ve bir Fransız vapuru ile nakledi. 
len ~k miktarda cephane vardır. 
Pragdan da büyük bir gönüllü kafi. 
lesi yola ~ıkmı!;!tır. 

Fransada : 
Paris, 7 (A.A.) - Delbos, dün öğle

iden sonra Amerika maılahatgüzan Vil. 
aonu kabul ctmittir. 

Sahalindekl J apon 
petrolleri ve Rusya 

Tokıl, 7 ( A.A.) -öğrenildiğine gö. 
re, bu konferans e&naamda Japonya, 
Sahalin adasının şimalindocki Japon 
imtiyazlarının müikül vaziyetine Ma.
kova hükumetinin nazan dikkatini celb 
eylemek karan verilmiştir. 

.Korsanlık devam 
ediyor galiba 

Tanca, 6 (A.A.) - Telsiz telgraf _is
tasyonu tarafından alınmış olan tcairat 
dolayısiylc bozuk b".r telgrafta ezcüml• 
§Öyle denilmekttl!iir: 

"Frankistler, bizi Palmaya gitmcğc 

icbar ediyorlar. Vaziyet: 20.30 derece 
artt'Jimali, Z•der~c t\alli §arklı K-u • 
mandan: Cassidaige.,, 

Geminin ismi meçhuldür. 

Çin - Japon harbi 
Nankin, 6 (A.A.) - Çin resmi teb

liği: Şanghay cephesinde düşmanın son 
derecede ş!:ldetJı". bombardımanlanna 

rağmen Çin kıtaatı, harikulade bir kah. 
ramanlıkla mevzilerini tamamile muha
faza etmektedir. 

Dün gece Chapei'de Japon kuvvetleri 
birkaç defa ilerlcmeğe teşebbüs etmil
se de göğüa göğüse şiddetı: muharebe. 
terden sonra her defasnida geri püikilr
tülmüştür .• Keza Japonların tanklarla 
yaptığı bir taarruz da tardolunmuştur. 
Krtaatımız düıman mevzilerine el 
bombalariyle müessir baskınlar yapmıf 
lar ve ağır zayiat vcrdinnişlerdir. 

Tokyo, 6 (A.A.) - Tebliğ: 

§imali Çinde Pekin - Hankov dc
miryol u llzerinde Japon kıtaatı, Cheng 
ting'c karşı bir taar.ruz hazırla~kta
dırlar . 

Çin ordusu, bu mevkide kuvvetli mü 
dafaa mevzileri vücuda getirmiş ve bir 
çok tahkimat yapmııtır. 

Şanghayda Lotienchen - Liuhang
chen cephesirv.le vaziyet, Japonlara mü 
saitti. Japonlar, düşmanı tardetmek 
suretiyle ileri harCketlerine devam 
etmektedirler. 

Çin ordusunun 
bir zaferi 

Japonlar, Cliapci üzerine çok hon
har bir hava taarruzu yapmı§lardır. Bü 
tün bir filo hep bir anda §Chrin üzeri
ne bombalarım bopltmışlar.dır. Vuhie 
ve Nankin de bombardıman. edilmiştir. 
Bir Japon tayyaresi Çin tayyareleri 
tarafından takip olunarak dÜfÜT'Jlmüı
tür. 

Tsinpu cephesinin cenup mıntakasın 
da Tsangşu ve §İrrial mıntakaaında da 
P •• 
ataoıuyu kıtaatımız Japonlardan ecri 

almııtrr. Japon .kuvvetleri ilerl)'UıiJyUf 
lcri esnasında ilCi kola ayrılmıt bulunu· 
yorlardı. 

Şan~ıayda Japonlardın 30 sahra 
topu ve mühim miktarda hıırp.levuınu 
iğtinam olunmuıtur. Japonlar buracla: ü
mitsiz bir muharebe yapımılardır. 

İşin manidar 1araflan 
1 - Ruzveltin nutku İtalyan gaze

teleri tarafından ne,redilmemi§tir. 
2 - Alman matbuat büroıu gazete• 1 

!ere nutkun yalnız bir hülSsasını teb
liğ etmittir. 

Son dakika 

Amerika J~pon· 
yayı resmen 
takbfh ediyor 

Vaıington, 7 (Radyo) - Hariciye 
nezareti Cenevrede 23 ler komitesinde 
Japonyayı takbih için alınan karam 
metniniBerndeki ıefiri Mister Harri -

sondan tebellüg ettikten sonra bu takbih 
kararına aynen ittirak etiğini beyan e
der. Bu m:inaaebetle Amerika hariciye 
nezareti ıunlan bildirmeği vazifeleri 
cümlesinden addeder: 

"Uzak §arktaki muhasa.manm baş. 
ladığı gilno:fenberi Amerika. Birleşik 

Devletleri Hükumeti gerek Çin, gerek 
Japon hükumetleri nezdinde arala.. 
rında bir anlaşma. tesis etmek ve vazt. 
yeti sulhçu metodla.rla halletmek te .. 
§ebbilsUnde bulunmuştur. 

16 Temmuzda. ve 23 Ağustosta ha.. 
riciye nezaretimiz beynelmilel mese • 
leler etrafında hUkfunetin dU§Uncelerl
ni bildirirken bu muhasaınıı.ya da te.. 
mas eylemilti. Amerika hilkflmeti BUi. 
bil muhaf a.za için milletleraruı mU
nasebetlerini idare edecek preuipler 
araaında şunların bulunmasını lUzum
lu bulur: 

1 - Milletlerin sillhlı kuvvetleri 
siyasi emelleri için kullanmamaları, 
ve diğer milletlerin dahili i§lerinc ka.. 
nşmamalan. 

2 - Milletlerara.sı münasebetlerden 
doğacak meselelerin müzakerelerle ve 
anlaşma yollariyle halledilmesi. 

3 - Her milletin diğer milletlerin 
haklarına hürmet etmesi. 

4 - Muahcdelcrin mukaddes olduğu 
prensipinin yeniden kuvvetlendirilme
si. 

Şikaaoda Cumhun-eisi Ruzvelt bll 
prensiplerin ehemmiyetlcrini tebarliz 
ettirmiş ve beynelmilel anarşinin sut .. 
hU bütün esaslariyle tahrib ebnekte 
olduğunu ve her milletin yakın ve mUs 
takbcl emniyetleri tehdid altında btJ.. 
lunduğunu bildirmiştir. Amerikaıı 
milletinin hayati menfaatleri, beynel .. 
milel siyasi abli.km devamiyle yakm.. 
dan alikadardır. Uzak şarktüi vazi.. 
yetin inkişafı Japonyanın Çindeki ha .. 
reketlerini beynelmilel münasebetleri 
idare etmesi l&znngelen esaslarla. te.. 
lif etmek mümkün olmadığını ve 9 de\' 
lct misakı ile Briyan. Kellog misakı .. 
na muhalif olduğunu Amerika bük~ 
meti beyana lüzum görlir. Binaena
leyh, Amerika hilkllmetinin Çin me .. 
selelerine dair aldığı kararın Millet -
ler cemiyeti tarafından verilmi§ olan 
kararlara tamamiyle uygun olduğu be 
yan olunur. 

Dört motUrlll 
yoleo tayyaresi 
Yarın ilk sefer~ni yapacak 
Devlet ha.va yollarının İng!lteredetı 

getirttiği dört motörlü büyük yolc\J 
tayyaresi yann ilk latanbul • Ankar• 
seferini yapacaktır. 

On yolcu alan modem ve çok mıt 
olan bu tayyare yarın saat on be~ 
Ye3flköy hava meydanından kalka.ral' 
Ankaraya gidecek, cumartesi günil al 
leden sonra. 1stanbula dönecektir. :sıS 
tayyare, pazar günlerini lstanbllldl 
geçirmek istiyen Ankaralıları getire ' 
cektir. 

Dört motörlU tayyare bundan s<>I" 
ra her cuma. güoü Ankaraya gidece~ 
tir. ' 

Bu tayyarepin bir eşi de bir haftl-' 
ya kadar lngiltereden gelecektir. __....,, 

Sovyet RusyadS 
9 memur idama 
mabkftm olmuş 

Roma, 6 - Moskovadan haber alrll' 
dığrna göre, bugün yüksek askeri nıs1' 
keme 9 memuru idama mahkUın et-
miştir. 

Bunlar, Sovyet id'a.resine karşı sıJ1• 
kut hazırlamakla ve düşman hesab" 
na ca!U&luk, kundakçılık yapmakll 
suçludurlar~ 



Yeni bir ihtikar mevzuu karşısındayız 
Motorinin tonu iki ay içinde 

25 Jira birden pahalılaştı 
Elune1an Türk mQstahslllnln ve TOıırk lhıracatonın 

görecetızararbOyOktür 

ihtikarı önlemek ·--.. ·········-Na--z····,;·ı··ı··ı~.................. Celal Bayar 
• 

Petr 
1 

ı az ımd ı r 
iki rna 

0 
•. ve benzin kumpanyaları bu Köyltl ile haşhaşa 

ları ha~' ~hruk fiyatıann:ı alakadar- kombinası Buğdayın maliyetini ucuzlatmağı 
yaptık ı asyana &evkeden son zammı Dk o·· d esas tutuyoruz 
lar Ve tan sonra yeni bir yol tutmUJ• BDy n er 

bu d r Pazartesi gilnü Ankaradaki orman 
liyecil .. e a Türk çiftçisini ve nak. tarafından 8ÇllmaS1·. dü,.·· erını çok müıkül bir vaziyete • 1 çiftliğinin sahne olduğu köylü t'Oplan-

:rUrerı b' : btemel ı tısı hakkında tafsilat vermiıtik. Yal-
B.. . ır cephe kunnuflardır. ! mu 1 -.nı.·.n • ! ruz bu milhim toplantının ıayaru dikkat 

r ıht kt; 11~ ır cı eti vardır ki yalnız, ora mu-ne b' . .ve petrolda olduğu gibi ge· l. B u cu-.... tesi gilnü hükumet Na· b" 'h da ·· 
butun 1 c1r eseri olduğunda ıüphe i,. ..

1
•111• mensucat fabrikasının kücı.at ·ıı ı rn .. ıı messı eri bulunan Orta Anado u 

U:e..:nd•Yan yeni bir hareket. motorin •• •. resmı'n'tn yapılmasına karar vermic- k"' ı·· .. · l k"" • • c :ı oy usu ıçin değil bütün mem eket oy· 
iki ay Yapdmaktadır. Bundan tam 1 tir. Bu kütat resminin - mutlu lüleri için birinci derecede ehemmiyeti 
zaırı h~VVeJ, yani b:nzin ve petrola 1 bir tesadülle - bizzat Büyük Önder bulunmaktadır. 
ı.:nd lyesi :ne~ana rıktığı ve üze • af d 1 'h · c lctk'k ıı Atatürk tar ın. an yapı ması 1 tı· Akıam üzeri toplantıya gelen Baı-
torini 1 lcr yapıldığı sıralarda mo. mal dahilindedır. vekalet vekili Cam Bayar köylülere ve 
nı.andn toptan tonu 45 lira idi. O za- 1 A • arı b 1 D:.iyük önder tatürk beraberle· ziraat vekiliyle müstetarına muhtelif 
det ıarr ndu zamana kadar geçen müd • 1 rinde Baıvekil İsmet İnön:i, Baş- sualler sorup cevaplarını aldıktan son· 

a h vekalet vekili Ce Bayar ve diğer ra şun lan söylemictir: tonun a gene o ıirketler motorinin 1 lil 
za... et er on be.. gUnde bir bet lira d • hald • :ıı ... ın k :r 1 vekiller bulun ugu e yarın An· '- Hükumet ziraati himaye ettiği 
0n bcı ı:~nt yolunu tutmuılardır. Bu : karadan Ege havzaszna hareket ede- kadar hiç bir şeyi himaye etmemekte· 
alcıatnadı~ ük mücHet bir gün bile i cekleri için fabrikayı bizzat açmaları dir. Bugün buğdayın l:ilosundan 6 ku-
bir ... . ıı;.ı gibi hf-• ~::-alık zamlar da l ih · ı d h·ı· d -ntıırı b'l :r : galip bir ttma a 1 ın e bulun· ruş gümrük alınıyor. Bu sizi himaye 
Pılan bu .. : e azalmamııtır .. İşte ya. 1 maktadır içindir. Bu tedbirler fayda vermiştir. 
fiYatı 

70 
n:'Utemıdi zanllarla motorin ............. - · •• - ·- .. ··-· .. ···- ...... .. 

ş· ,_ lıraya çıkmıştır. Buğday meselesi yalnız sizin meseleniz 
1 rııı:ctıe b değildir. Buğdayı, nonnal bir tarzda 

lardrr r ununla da kalmamışlar - tJ tJ 
1atanb. A

1 
ralannda bir .birlik yaparak /{ Ç K kıymetlendirmek istiyoruz. Elbet de bu 

u ..... ı. sizi memnun eder. 
latı;nı ~ırinde ve taırada motorin i H b Iİrkctin rnıntaka,lara ayırmışlardır. Bfr Ekonom a eı leri Buğdayın maliyetini ucuzlatmayı 
dig" er •' ~ntakaıın.a düşen bir .aatıcı * İJ dairesi belediye ile anlacı.arak esas ittihaz ediyoruZ'. Bunda sizin hak-

:rltııı:ete .. :r kınız olduğu ka.tlar müatehlikin de hak 
tağr Ccv ınuracaat etse, onun ala· inpat mUsaadeleri için yeni bir ı:ekil k d B" .. 
o1--ı-~_, ap binbir tüılil kaçamaklı yol :r ı var ır. utun aradığımız, •:izerinde e-

"llilııı: .... :ıır B . t_ teabit etmittir. Bu §ekle göre bundan hemmiyetle durdug·umuz mesele budur. 
altında · azı §mı;etlerin gizlice el i t .. d · 1 k l la n ha•'- b" sonra n§ll musaa esı a aca o an r Ziraat vekili arkadacı.ımız i•ini bilir ve ic 
lirn ed· :rııı:a ır nuntabda mat tcıa. bel d" • ti.d · :r :r :r ıp Q:ğ e ıyeye ıs a verınce iJ dairesine başarır bir devlet adamıdır. Sizi dinlc-
"erdl}d . er mıntakadaki atıcıya gönderilecekler ve orada kaydını yaptır· · · A ı 
lt· l"n--ckrı de görülmektedir amma bu m:ştır. rzu arınm yerine getirmiye 

:·o·t ... o . Yoliyle olmak•-drr. dıktan sonra müsaadeyi alacaklardır. çalışacak lir. Sizin ylizilriüzü güler gör-
"1 .. • Liman idaresi, Trabzon limanına k b' · · ed... · 

bilha .... nn ın. Cınlcketimizde .. :ıtri-ve me ızım ıst ıgımızdir.,, 
-- denız k ~ :ır ait projeyi hazırlamağa başlamıştır. Bu Celal l,Bayarın bu müjdelerini köylü-

t-hen-• na liyecf.leri irin hayati pro1"e ·kt t k~' · kd' -· .. •ııyeti 1 :s ı ısa ve cUetıne ta ım oluna- Jer alkı!llarla karıııılamıı:lardır. 
he--: . 0 an bir ma.;a.;Jedı"r. t.;., e· k :ıı • :r :r "'·•uy- uu ~-· ca ve ilkbaharda proı"e mucibince Trab B dan mh · k ~·ıni teb •• . • • un sonra cu urıyet köylüo:i 
adarın1 .. • aruz ettırmek ıçın §U zon limanında yeni tesisata başlanacak- Başvekil vekili, Ziraat vekili ve müste· 

de n. ...... 
0 

• soyJıyelim ki memleketimı"z· t r M f'h k d T b - .... ı tın sa r ı . ama ı o zamana .a ar rabzon li şarlariyle birlikte bir sofrada yemek ye 
eş nıisHd· r ıyatı benzin sarfiyatının man\nda bugünko:i ihtiyacı karşılıyacak miılerdir. 
... ır. . -;;;;;•--::-::---:--------•nalurnd tesısat yapılacaktır. F, 

'l'ürlc ıt·· ur ki cumhuriyet devrinde * Trabzon - Erzurum - İran hu- 1nd1 k k Ur Um U 
ho..... .. oyıusu . . . . .. ' 
-·""torij so]qn çıftlık ışlenne auratle dudu güzergahında otobüı ve kamyon 
l?ıa]tj11elerj uıtur. Traktör ve harman servisine ait umumi tarife hazırlanmıı f k 1 m l IJ f b& Dk 8m1 Z 
l'a, iarp artık köylCTe bilhassa Trak. ve bu yol 12 mıntakaya aynlrruştır. Bi- Ye 0 f b f r k O r Um 
ne "c },fve cenup vilayetleri köyleri • rinci kısımda beher mıntaka için yolcu U 
l°Ct)clrrı: ~trnara havzasına tamamen başına 70, ikinci kısımda 150 kuruı \1 CUdft getiriyorlar 
9Q Itır. B l A k 1 trıot . u makinelerin yüzde a ınacakaır. .. ~. ara, 6 (A.A.) - Evvelki yıl, ku-
trıor or nle · 1 k ru u · 'k 0ı:Icri ı.:· 11 emektedir. Deniz • 7005 numaralı kararnamenin hü • zum pıyasasında !iat nazımlığr yap-
tı tı'r arnilen rn · 1 .. h a mak u"z•• 'ktı t k"l ·1 · ctorın e mute ar· münden tarifenin 102 nci numarasın .... e ı sa ve ca etinin sevki e 
rini:ltia geçen .. d dahil yün ipliklerinden 20 numaraya İş ve Ziraat bankalan tarafından 
i:'' dUny . mu det zarfında moto. kadar olanlarının istifade etmiyecekle· Üzüm Kurumu adlı bir tetckkül VÜ· 

b
0llılcdioı:· a Pıyasalannda hiç bir zam ri alakadarlara bildirildi. cuda getirilmiıti 
u .. ·· 61 de "d . 
. • un ton 1 dıa edilemez. Fakat • 2 • 5605 sayılı kararnameye gö- Bu tetckkülün makıat için müsbet 

neticeler temin ettiği gÖl'Jlmüı oldu
f undan, ayni tarzda fındık için de bir 
teıekkül yapılması İktısat vekaletince 
gene İ§ ve Ziraat bankalanndan rica 
edilmiş ve muvafakat cevabı alınnuı· 
tır 

nın u 7o r ğ h Jd 8zarrıı ıraya satılıın moto:-i - re ithalleri serbest bırakıldı ı a e 
gc]d'oı:· so ı· ·· · k şi k "ni biz ıraya catılması Jizım- 2 - 7005 sayılı genel ithalat reJımı arar 
d"r ~tlcrdeı/1at bu mahareti beceren namesine ba~lı 2 numaralı listeye giriı 
ırler. 1 alakadarlar l!Öylemekte· tarihi olan 15-7-937 tarihinden evvel 

v Şu haıc .. yola sıkanlmıı veya gümrüklere gelmiş 
ardır "e ~ore ortada sarih bir ihtikar oldukları tevsik edildizi takdirde bir 
y~~k cullth a r.ade bununla id;ı kalmı • defaya ma)sus olmak üzere g"Jmrükler 
Turk ttıU Urıvetin göz bebeği olan den geçirilmeleri takarrür ett i ... 
ka .. : •tahs:ı: .. . · 1 ste•a • t ~Ck!' .ne ve Turk ıhracatına * Gümrük ve inhısar ar mu :r rı 

Söylem Ul<:lc tebarüz etmektedir. Adil Okulda§ beraberinde liman itleri 
kıynıeti b~fe ~iç te lüzum poktur y; • mldürü Raufi Manyaslı oJ.duğu halde 
1e ÇaJı ır rnısli yükselmiı t · dün liman teıisatında bir tetkik yapmış, 

§an t k mo orın· . 
5İ}'lc i•tth ra tör, Vt: harman makine· }"Olcu salonunu görmüı ve Iımanın, es-
rik e~,:ı~n saı ~dilen, bu motorinle tah. ki f.•lmri.ik binasında vücuda getirdiği 
n·unlarına ~a~ıl va~-~lariyle ihraç li- antrepoları ıezmiştir 
da:yı \'e .. a ar geurılen Türk buğ • • tktısat vekaleti, istihsalatı iht iyaç· 
fr dUrıy Turk arpası, çavdarı, ve yut dan fazlı olan t rikotaj, çor•P• fanila sa-
l a ı>aza·Iannda 1-! a. k rulacak kı 11a:?ıaz. Bu • . ra~ıpleriyle kanıı nayiinin bundan sonra u s--
Pcktıa b:r nu şırkctler nıuhakkakk ki 
ruz ıyorhr. Fakat b'z .. 

"e bunun • ir.l-4,= • de bılıyo-
litık ıç r kı: 

rnc""l .. }~etten bu ihtikara m 
-- •Jnı istiyo::uz eydan ver-

• 

-=-. -Klerlna 
. h~saplarımız 
Cuın~uriyet M ' 

Eyl~J er;ccz Ban•· u sonun k .• asının 
gilnl'"k .a adar olan on b 

u klcrm h eı 
tini g·· . g esaplarının va · 

osterır zıye. 
Vcklil . . cetvellere dair İktı 

etın.n v d'ğ' sat 
nnc'i ., ..... , er : ı rnallımat ( 4) 

- "'trıızC:adrr. -

Fındık kurumu önümüzdeki gün
lerde resmen teşekkülune ait muame· 
latı ikmal ederek hemen faaliyete ge
çecek ve milli ekonomi icaplarına gö
re fındık fiat ve aatıılarmda nazım 1 
rolü görecektir 

mınm himaye edilmemesi için bu sanayi 
üzerinde tetkikler yapılmasını ticaret 
odasına bildinnitt ir 

Ticaret odası sanayi §Ubesi bu hu
susta tet kiklere ba§lamııtır 

ıstanbul bağlarının üzümleri 
ne olacak? 

Sırtta ve ba§ta. y:ik taşımanın mencdilr:ıest üzerine içtimai ve iktısadi ha. 
yattan kayboluveren seyyar satıcıların husule getirdiği boşluk, ilk hamlede 
- tstanbul civarında son senelerde pek ziyade inkişaf etmiş olan ,. bağcılığa 
milthiş bir darbe vurmuştur. 

İstanbul bağlarının bir hususiyeti vardır. Üzümleri muayyen bir zaman 
için, haftanın tatil günlerinde buralara. toplanan halk tarafından istihlak cdi. 
lir. Fa.kat gerek diğer g\inlerde, gerekse havalar soğumıya başlayınca olan 
üzümler seyyar satıcılara verilerek §Chre satılığa çıkarılır. Bu sene de mev. 
sim böyle başlamış, fakat bu ayın birinci günti gelince iş deği§Illiştir. Seyyar 
satıcıları bulamıyan bağlarda iizUmler çürümeye başlamıştır. 

Şimdi Topkapı ve Maltepe bağlarmda derhal kesilmesi ve piyasaya çıka. 
rılması Ui.um en azdan 15 ton Uzilm olduğu görillmektedir. Bu miktar bittabi 
birkaç giin içinde çUrUyccek ve yeni kemale gelenleri bunu takib edecektir. 

Bağcılar üzümlerini meyva haline götürmek istemişlerğ fakat esasen h€ıle 
hariçten gelen üzUmler seyyar satıcıların yokluğu yUzilnden satılmadığından 
hiçbir kabzımal bunları satmaya yanaş mam1ştır. 

Bu seneki vaziyetın, lstanbul bağlan için bağcıların belini seneiercc doğ. 
rultamıyacağı bİ'I" darbe olduğu söylenmektedir. 

Fransız frangı 
MUtemadiyen dU~Dyor 

Bu suku:un dahada devam edece§I nnıa,dıyor 

Geçen ~ta so. 
nunda dünya bor • 
salarında mühim 
bir paniğe uğrıyan 
Fransız frangı el • 
an düzelmiş değil • 

-\ dir. 
Görünüşe göre /l frangın bu sukutu. 

nu da önliyecek bir 
tedbir almıya Fran 
sız hlikumetinin 

' şimdilik niyeti yok 
Fransız Maliye na. tur. Bilakis Paris -

:ın Bomıet ten son gelen ha • 
berler frangın bu fiaUarda dahi tutu. 
namıyacağını, daha aşağılara gide • 
ceğini göstermektedir. 

Fransız frangı, cihan harbi sonun. 
danberi tabit şartlar içinde ve en kı. 
sa bir mUddet zai"f mda kıymetinden 

en çok kaybeden bh- para haline gel. 

miştir. Malumdur ki. bundan iki sene 
evvel İngiltere, Amerjka ve Fransa a.. 
rasında üç taraflı bir devalüasyon an
laşması yapılmış ve tiç memleket pa.. 
ralarmda müsavi bir indirme yapıldık 
tan sonra sterling dolar ve frangın 
biribirinc nazaran ne nispette bir su. 
kuta tabi olabileceği de tesbit olun -
muştu: frank bütUn bu hadleri çoktan 
aşmı§tır. Şu misal vaziyeti tamnmen 
aydınlatıcı mahiyettedir: frank 1936 
senesindcnbcri kıymetinin tam yüzde 
ellisini kaybetmiştir. Buna mukabil 
üç taraflı anl~maya dahil bulunan in 

giliz parası 1931 scncsindcnberi an :: 
cak ylizde 40 ve dol:ır da 1933 tcnbc
ri yüzde 41 bir devalüasyona tabi ol. 
muştur. Şimdi, son gelen haberler 

dünya maliyesi için daha endişe ve. 
ricidir. Parlsten gelen bu h!iberlerde 
frangın bir ingiliz lirasına nazaran dn 

ha 20 frank kadar düşürüleceğini gös. 
termektedir. Frangın bir ingiliz lirası. 
na nazaran Londra borsasındaki kapa.. 
nış fiatı 150,53 frank olduğuna göre 

bu karşılığın 170 franga kadar tahav. 
vülü beklenebilecek demektir. 

Bütün dünya için frangın düşüşilne 
omuz silkip geçebilmek pek de mum. 

kün değildir. Her memleketin frank 
kıymetiyle uzak \•eya yakın alakası 
mevcuttur. Netckim Türk borcu tah • 
villerinin halen kupon bcdeUeri de 
frankla ödenmektedir. 

Bütün bunlardan dolayıdır ki, frnn. 
gın sukutu millctlerarası bir mesele 
mahi vetini a.rzetmektedir. 

A.. F. 
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=ao bin Türk lirasına 
mal olan 

bir casusluk faciası 
( Bq tara.fa 1 jncjd,e) 

eonra. tıur&d&n ayrddıll lç1rı 8ovyet aj&Dl&n 
taratuıısa.a katkdtldJliat ltint •tmiftlr. 
Bwıun C1urlDe tler11yeıı tabldkat ll&dUeyl 

l:ıllUiD çıplaklı,tık ıDe)'da.Da kOJDlUflur: 
18 )'Afmdubert lon)'et CUU9 t.etldll.tın. 

d& '9Jı,a.a ve PdGDya. Afm,uıya, bvt~ ln. 
gülende ~ ~ l..U~q IOD

ra. ~ ea bO)'llk cuu ,etıerbMkn biri 
haUM •.tm :tıı7u lfta)'9, NOIJmt tıU komu. 
nı.w. Fakat .oa MMlef' artında. Sovyet 
~tada tıUÇ(>k büyilk IMlllurlann •• .., 
kl)'!Ntu ~erıenJlu:la kW'fUD& dlzUQMl.ut ODU 

feu halde qutDı\lf ve bwuaa Ur.erin•~ 
kovadaki merkeu, uzwı btr mektup :yuarak, 
artlk !beraber ~,..ayacapu lıildlrmlftlr, 

F&kt.t. onwı tıtr çok .man tıtt~nl nuarı 
lUbtn alM ~)"t cuu ~, kendl.ınl 
cıertıaı or:tad&D IJ(aldı~a Qn.r vermlt ve 
ODU turAıa dUftlrmeğe, MV~ Gertnıd 
ŞJidb&bı memur e.~. 'Bu :cenç kadın, ın.. 
YN Rf,:yll&, keodıtüt ben.btr SovytUerdea a:y. 
r~ ıve da1m6 ke.n~ beraber plıp. 

c1ı1t btA~IMk ıknl etııalf n Ud ıt1ll llPPR da,....,.. ~ ~ ..... , .... u 
tekW ~ de ~tbaLt 'llJl lıuav IMtJIUlll 
nw».)'11 ~ ~r-~ kMıD ,._....,., 
yfll!S "doMl&n,, ne ~ .. ~ 
o~ b&wdt, MhlrMll •IHJd ... lfler .. 
dır. 

7'MM ~wı. tenha :bir ,,,.._., lnJM ,._ 

nınd oturan iri yarı ad&mm katuma mllt.. 
bit bir d&rbe lndlrdlfluJ hayreUe ıörUncc, 
Uıuıa,ta dllfUrtlldutUnU anlamıı ve bUtUn 
kuvvetini toplayarak mukavemet gö:stermeJc 1 
çalı§mııtır. Fakat bu kusa ml.cadele uzama. I 
rnıı ve önllnde oturan .. d011Uar,, dan birili 
otomaUk tablı.ncuını çıkararak, aekl& kur. 
f\ıft 11kmak ıureUle onu yere ııermlıtir. J3un
dan tonra, caniler kındlılnl yolun blr tartfı. 
na blrakarak kaçmı,ıar ve ceeet ancak bir 
kq ,Un 1M>11r& bulunmPJtur. 
PoUı t&lıklk&tm& devam edfrlJen, Jkl fiov

yet cuuw daha )'akalamıı ve bunlt.r d& bazı 
ıtpatta buluunımc4, 8ovyeUırfn Franaa ve 
t.vlçrede ıw korkunç blr cuuı ve teUıloçl 
Mbek-NI kurdukları ulı1rım11tır. BugUnler. 
cSt )'enlden t1Jrçok ldıuelertn yiikalanacaft 
tabml.ll tdllınekl• waber ffbeke ıetıerinln ve 
JlaUllertıı vakWe M09kov•1• kl'-Çtıklanna 

muhakkak ~· büdmaktadır. r.uen 
~· komllııtıttert 4' bu c~ her 
tllrlO 7ardımda bull.Ul&l'ak, kendilarlııe aabte 
""°"'ıs ptMPorUarı verM~, ~ll. 
talıhldkt.Yllda tıl1 u:rU m.QtkWA.ta m...w; 

kal~· 
Son seıea Tr~ ~ :tıUdlrdtk

l•ıiM ve 'Jl'r.&UIS pof'*'9 tAhkfkıtııaadH MI· 

~~a ııwe. 1111u a.nt ~ ~ 
rek ~k tcfn, "°'1ft ~ ~&tı 1 

ao,ooo Tllrk ~ ~ .,. "' ~ 
,.,..,tır. 

iki tren çarpışı~ 
:IY ub&h ~ f,JO 4' PelıUvankö. 4-vriJmlt old»luau ıörmüt\eı-Mr. 

yi,inde mühim 11i~ u•n Uı~ obnftur. Yarat.,., çUanlıJOf' 
Kaza Pehlivanköy iştasyopu makasçı- Hemen yaralı~ aranması~. ~.t· 

.. . · lıınıı v~ Jok~ıfllr~n blr1ıııır:rn 
sının til' hatl§ı yu;ünde.ndır. ~vru.,_- 1 · ~an Ni-..n sok atır bJI' tc· 
d 1 b adan giden posta tren. ateK " 0 

• 
an ge en ve ur kil~ yar.ılarldJğr, ayrıca tef terenın 

leri biribirinin yanından ıeçccek_lerj .Ye dört yolcunun da mfif yaralı bu • 
ymie k~Ja14rak miitJ~i' !>ir f~kilde hmduklan enlaJılmıftır. 
çırp1~ıtlırArr. :Yar.ahlardan atCfii !Niımı d~rlW 

P~htfyan1'öy • tCbrim!ze na.qran - hMtan,ye kaldmlıru§ Ye diğer prılı • 
Uzunköpri3dcn lir evvelki istuyon • lann ilk t•viı.ıi. iıtaıyondJ Y•?Jl -

dur. A.k,P-ml•n ea.t 20,SQ .da §irkca- JmttJr. 
imdat ıidiyor den kalkan poatı treniyle nbahları 

ıo 20 de ~rimlıe gelen Avru~ p<Mta 

treni pu jıtasyonda kartılıtmaktadrr· 

lar. 

Bu -...9Jl1 uat ~o de Avru~dan i' . 
len tm\ J't.Mygna giımi,t ve bu .aırada 

1stanbuldın kalkın tren de ıör~Ut
tür. 

ru~ açrk oldufu itaretini g6ren 

İstanbul treni doğruca hatta gi.nn4§, 

fakat bu esnada miidhJ biT tarakayla 
müsağeme vukua ıelmi§tir. 

Müsademenin akabinde her iki tren. 
'den de m~İJ feryıtlar yübcl~ir. 
Vak'a yerine koıınlar her iki lokoto. 
tifin parçalandığım Y! birinin yaq 

~za 9 f,ln~r.ı i~ ~UdürU ~ 
Serterc haber mjJ~ spt !>'~ bu'uk. 
ta StrlJcciye cdmlt v, bir PlO Aı'«inlt 
Pchlivanköyilne hareket ~~ir. Bi· 
rar: tonra ,,._t bapnUfctti!i de h•reket 
~tir. 

Sabtihleyin V.ddikµledcn bir de im· 
f•"t treni tahrik edllmiftir. 

Kazamn mesum kim ? 
Kazanın m"'ulü hcnUz :.aayyUn et. 

mtıni§tir, Maamafi.h maka~ı ile Peh 
livanköyü istuyon §efinin mes1uller 
meyanında olduğu zannolupmaktadır. 

Ayrıp ~ı.nın malri9Jstl Yusuf ve 
diğer makinist te isticvap edilmekte -
dir. 

Üniversitede ders-
başlandı 

İstanbul üniversitesi bugün Mit olarnamı§tır. İnkılip derJj jmtjtJlp.Jltrı"' 

le re 
onda meraıimlc yeni .ğerıs ~ılna baJlf· giren 855 kitideq an~ ~l kiti ~ 
mıffır. mij.ıtJr 

Ağıına ~r 4olnauı olan konh:rans Dckın pu niı~ı:Jeri fam Unjv.rtl· 
ulcmundan ma.ada binlerce talebe dıf' teli ni~tlerjyle mukıme e~mif :ve 
rı~ ba~de meruimi takip ctme]J için bizde aırufta Jcalrna ni~tlerinln korku 
toplaamıt bulunuyordu. 1 laÇAk gibip üyük olmadığını tcbarlis et· 

§ğ~e ilk o~rak fen falpijltni e.;.~ ~.. 1 tirmittir. tJundan 90nra Univerıite{l• 
· .. ~ Y~ ~!~§ ve profesörlerle tale- ! yapılan itl,rden baltıederek 52 türk :ve 
bel.ere y-ni fıl için nıı,ıvaffıl,kiyetli ~- 1 42 •cncbi prof caör buJunduğunu ve 
Hfll~r diljyer~k ıe$en ders yılma ait 1 ~len ~o .@çentlik ile 41 uiatanhiıq 
a~tiıtjkleri g)Eumuffl1r, münhal bulunduğun,,a ye 8u yerleri dol-

durm.tlf ~ere imtJhalllar asılmğmı 
ıöylemi§tir. 

Univeraitede yapılan itler arısında 
mubtelif pavyonlar, 2000 kitililr bir 
konferans salonu, talebe yurdu, oyun 
yeri ve Univerfip ~s-tifle dikilcccls 
Atı:ı:irk beyimi vtrP· 

Ali Yır M$ılırj~ A~rk• elaıa UY• 

gi. uygı ıvf bıl~lı~ tebJrUı ettir,rtk 
tıbiveöen, 132 si hukuktan, 16 ıı b:tirmittir. 

fen fflicülte5inden, 53 il di§ tebabatin- Buny na~tığlp Qnivı~tmin .,, k•· 

Bu ıtatistiklere göre 936-937 gera 
yılı isjndc iktıaat f~~üJteainae mevcut 
1 J8 talcbc4en 138 j imtiharna cirnıit v~ 
elli üçü muvMfak olmıntur. DiJ t~ba
beti melJıebinden imtihana gircrı 111 
kitidcp 100 il eczaCldan girsn 149 kiıi
den 93 ü aınıflarıqı ~e,mitlerdir, 0-
nivcraitenin bu ıene verdiği mezunla
rın ııdedi !t t 9 dur. Bunlardan 189 u 

den, 46 sı c14l cczacıdan<!ır. 

1' ,biJiy~de rr.e;·cut H !!8 kitidtn 1683 

lefti i:ntihuı!arda muva!fak o:mu~tur 
ki b~ miktar yüzde 9! nisbetindc c!!ğcr 
fakültdt>r "~•md;: L!:- r:kordur. 

Hukukta ı:n:f geçme r.isbcti yüzde 
JO,S'dir. Pel\ fııkülteııinlle bu nisbct 

dcmtJ t8kt.!Lerm••a Wr bbiyeli "- ın 
yeni taleP.lerJ"dtn t»r ıens ki• •~4" 
ve (lN>feaörlerine hitabtl:rde lnılun

muılar n riyııiyı profesörü Vifer 4e 
ilk denini varue1' y"'i !k,. yı~ı ff· 
mııtır. 

• • • 

Bir tramvay 
biletçisi 

Karısını ve Aşıkını 
Ağır su rette yaraladı 

Pangaltıda Meşrutiyet mahallesin • 
de Bjrinei Ay~ma 11okı~ında bir Y•· 
ralama vak'ası olmU§tur 

Ayazma sokağında yedi numaralı 

evcle tramvay ti.Jetçilerinden Y•ıarla 
l.arısı Zthra oturmaktadır. Son U• 

rnanlarda Yatıırla 'karısının arası açıl· 

mı§, Yaşar eve gelmez olmuıtur. Ka. 
dın yalnız kalınca inhisarlarda çalııan 
Mehmctlc tanı~mJU. 1:ezmiy~ ba,Şlamıı
tır. 

Mcbmetle Zebranın mü~sel>eti pek 
~abuk jlcrleıı»§, Zehra kocaJmdan ay
rılmamı§ olmasına rağmen dostunu eve 
almıttır. 

Konukoıntuların (SedikodUtiu Yap. 
rın kulağına aksedince Yaşar gizli gizli 
karısını takibe bııl.amı§, nihay.t eYYd· 
ki gece Mehmedr.n içeriye girdiğini 
görmüıtür. 

Binr; sonra Ya§Jr, kapıya anahtar 
uydurarak girmiş, yavatça üet kata çı
karak ıbir odada BaJbap bulunan 
Mebmetle kansı Zebranın üzerine a
tılmıştır. Yaşar, evvela Mehmedi, son
ra kansını muhtelif yerlerinden yara. 
lamıı: 

- Kocaaına hiyanct elden kadının 
&kibeti budur! diyerek merdivenlerden 
inmi§tir. 

Yaralrtann feryadına kop.n memur 
lar Vaıarı elinde bıçatı ita yakalamı§· 
lardır. i'!{aralılar hastaneye kaldmlmıt· 
tır. 

Küçük 
Turgut 
lklnr.1 resim 
sergisini açtı 

Ge,tn ıene kur· 
qµğu ııergi ile ilk 
eeerlerJni göTd\i
ğümUz Oalate.aa • 
r,y Jiscsi talebel~
rin4en kUsük Tur 
gut bu sene de E
n>inanü Htlkevin 
de, 73 resimle 
ikinci sergisini 
·~tı .• 

Eserleri göste
riyor ki küçük 
Tur~ut geçen bir 
~mı ijiniSe ~k çalıtmı, ve bu ÇJbtpıa· 
ar da hiç hop gitmcmi§tir. 

Turgut için artık (İstikbalin bllyUk 
bir retlı!lnll p}l.cağını) jdd~ eı~k bile 
hatadır. O fimdidcn çok duygulı,ı ve 
b1yük eıerler veren bir ressamdır. 

Avusturya mlllt 
bankası Reisi 
şehrimizde 

A vuıturya milli banµar reiıi ve eaJd 
maliye nuırı doktor Victor Kenböck 
bu aabah tehrimiz~ gelmi§tir. 

Hafta JsJnde Apkaraya giderek Mer
kca bankaaiyJe temasta pulunacı,k ve 
ayın 12 ıinde Upiversitede, beynelmilel 
tediyat ıiYJıcti hakkında bir lronfe
rans verecektir. 

DUkkAnlarde hasır 
iskemle 

kullanılmayacak 
Ötcdenbcri memleketimizin her ta

nfında müstamel olan hasır iskemleler 
hakkında ,ayanı dikkat bir emir veril
ınittir. 

Sıhhiye vekileti vlliyetlcrc gön
derdiği bir tamimle dükkanlarda hasır 
iskemle kullanılmasının muzır ve 
sıhhi prtlara uygun olmadıluY ve bun
ların menedilmeaini bildirmiıtir. 

Ali Haydar ~~mirin 
dUrt çoeutu v•r 

Birkaç ıQn eweJ vefat eden Ali 
IM)'d&r ~JA •it bir ~ mtrhu .. 
llYD geri~ iki coeYk l>D.'llıtJfını YU
lllJlbk. ~~ ~llfmiM rinJ, 
A.JJ Haydar Emirin çgçuklln Jki •
ğjl, dörttür. Bua~ ikili kı~ iki. 
ıl mektir. Erkek ~lmn da ba. 
bale.rı gibi ~eri ıörmenı.kt.edir. 
Merttumun yudıma muhq.ç ÇQcukla • 
nadan başka bir de ıevcesi vardır. 

:,:izde 6f ,25 i hulmtı§lllr. 
Yc:.banı:ı rl:l rı1.e:ttebine d_._oı eden 

2eo3 laiti.rJcn yalnız 85 kişi mııvarr.s~ 

F. K. B. dl fin!Jten kahmt ota11 
600 talıtbeniıt tekrar imtiha1ta gireltil
nıelrri iı;l.:: bugiin 1.ıir ltemiayon topl\ll· 

e-:-- - - -
Mlfhr. Kalan talebeler neticeyi merakla 
beJrlemek•e.:iirler. 

BuQQ.. üç gün enet, tnailiz faıiat lerinİD poti. kordonu albnc1a yaptıklatl 
bir sesit resminde ıol cenaba menaup bir çok ~imleleria, polis kordonunu ya· 
rarak "'aiynh gömleldi1er,, e hücum ettik ]eri ve bunua üzerine, iki taraf araıan~ 
polisin ele i,tt* «tiii kulı bir arbede başladıiuu. otu kitinin )'.....ı.narak yiiı: 
elen fazla tevkifat yapıldığmı yazıxu,1tık. Y11karddri ,.1m eu ıbnlı .arbedenin bit 
tafhaıııu göstennektedir. 

Hitıer 
Sulhil müdafaa için kuvvetlendlklerinl 

söylDyor 
BerUn, 6 (A. A.) - M. Hitler bugün olduğunu ;a.nlatll1.ı6 ve dcmijür Jd: 

Doyçland Halle'de yüz bin ki,1inin ö.. - Yeni AJ.ma.rıyanııı en bUyiik ide• 
nUnde irad ettiği bir nutukla, kıf ali daha. kuvvetli olmaktır. Almanyı. 
mevııiml rnUna5ebetile :mJlleti muhtac.. ıBUlb istiyor ve aulhü ınüdafaa edebil· 
lara yardıma davet ederek, bu aene mek için kuvvetleniyor. Alman mmeti 
toplanacak paranın bir milyar markı ,kendine §iar edindiği bu ideali daimır. 
bulacağını söylemi§tir. M. Hitler fır. bayrak gibi )'Ük~ek tutmak suretile 
sa.ttan Jatüade .ederek Nuyona.1 - Sos. Umumi harpte ölen 2 ntil}·on Alına • 
yalist fırkasının tahakkuk ettirdiği e. ııın hatır:ll!uıa hürmet ettiğini ispat 
serlerden bahsetmiş ve Almanyanın ~imek lsti,YDT.,. 
ıın1 w ideale aanldığı ıiçln muvaff.ak 

(.._ ...... 
~loi r~tr~& l""····· ... , 

, 
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252 -- PARt>AYANTN !CTZT 

-------------------------- - -~..., ... - .. ------------------
. ~et oldubı gibl merasim gilnü ka

fılenın geçeceği ııokaklarm temizlen· 
l'llesi isin halka emirler verilmişti. Par· 
1alller aokaklarmdan geçecek bu ala-r. seyre lıevwı olmalarına rağmen 1 
ır eye aıkılıyorla.rdı. Bu da bugüntin 

llıaııra!Jarı idi. 
Alayın ge_Gecefi yol llzeri.ıdeki ev 

~e dUkkln sahipleri oturdukları bina
arın te.ınlzlexne.ğe duvarları da boya

lrııı r>1 mecburdular. 
liE:>rkes homurdanırken Faustanın 

~da:n 1ar1 sok:ık sokak dola.5arak yapı
ar.ak mas afların Dnfjes dö Sor:yen

tes tarnfından ödeneceği mu 'desini 
\'er:ıner. bu haber ahaliyi !evka lAde 
eevlndirai. 

Halk hüyUk faaliyetle çalışmağa 
baı:;fadr ve yirmi dört sar.ı içinde ala
Yın geçeceği sokakların manzarası ta
mam le dcği~rniştı. Bu sokaklara Pa
rJsıı .ahali akın ediyor. alayı se)Tet
ınek. iç'ln k:ıldınmıara yığllıyorlardı. 
Nıhayet muayyen saatte alay geç

ıneğe b&§la.dı. 

En önde nıerwm n8.T.In Rodes sln· 
yörU G liom Döyut vardı. SUslil bir 
beygire binmia. elinde de kumanda 
sopa.sını taeıyordu. Onun arkasında 
zap~ıye nazırı vazifesini gr.5ren Lui 
Se~Jye geliyordu. 

Lui Sekiyenln arltasrndan askerleri 
t.elmekte idi, daha sonra boraz:ınlu, 
fıfrecıler, davullar.. Aletlerini çala
rak yUrUyorlardı . 
Muzıkacılann ar,·-sınd i 

• • Ail an prense! n 
:aıyt:Unı teıkil eden asilzadeler var· 

ı, b~nlar ipekli ve kadifeli elbiselet" 
:!~'§~er, yaldı.ztı taklar konıtlmuş 
~7.el beygırlere binmişlerdi. 

Lopıta~~rın da. arku!nda Fran"uva dö 
ala ın emri altmda.Jd kra.lrn haaa 

Yt efradı ytırU)'Ol'du , 

DUşesin arabam bu alaym ortasın-
d idi; arabanm arkasında. aefirlerin 
n~hmandarı olan Röne Döto Dik elbi
seler giymiş olduğu halde al bir kıara
b binmiı olduğu halde ilerlemekte 

idi. ... 
Düşesin ara.bası ~tan ~1 .. Y~~

dızh idi. Sırmalı örtulerle ortulmut 
altı beyaz beygir tarafından çekilmek 

te idi. 
Düşes dö Sorfyentes s~alara ve 

elma.s1ara gömUtmUştil. GoğsU.nde te
anın en bUyilk ni~anı olan Noa· 

pany •--1 • M · d" M dur niııanı ile ıu-a.ııçe arı 0 e-
znn • 1 ed'l · l 
d .. tarafından hed ye ı mıg o an 
ıçı . 1 

Fr.anıanm en bUyUk ııı~anı da ası t 

idi. 
Fausüı. gayet neteli idi. Her zaman· 

kinden da.ha genç ve güz.el görUlmek
te idi, ılhirli gUiümaemesile etrafına 
bakıyor, halkm alkıtlarma sık sık se
lamlar ,•eriyordu. 
Alamda kral aile1ine mahsus taç gö
iilliyordu. Bu tacm Uzerinde herbirial 

;ındık bUyilklUğUnde olan elmular 
etre.fa ate3lerini saçıyorlardı. 

DUşesln arabasının sol tara!md& 
gayet giizcl bir elbise giymil olan 
Dilk Krist,,bal Kont Dalbaran fler~l
yor: tevknlAde vUcud~ ile herkesın 
nı:ızqn dikkatini celbedı~ordu. 

Fevka·ade mUmeııııillık arabaımı 
an muhafızlarm arkasıtıd& aynı 

sa~,de on yaldızlı araba ilerliyor ve 
: ~balarda Dlileıin damdönörlerl 

bulunuyordu. 
Bu kadınla.mı hemen hepe! de gene 

ve gayet güzel idiler. 
Daha arkadan İspanyol ve Fransı• 

siny8rler. mll3avirler, e.te§eler ve ni· 
hayet upk ve hademeler geliyor!~ 
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bir haber vermek liizım. Pardayaıı.ıa sa,yamdedir. 
8iDe. haber gönderirim. Herhalde oaa 1 ğız. Bu da eeniıı .ve bijyUk doatumua 

Bu sırada Valvcr mükileıneye ki- Pardayan düke d&ldU ve dedi; iri: 
ngtı -,.e dedi ki: - Dük. wıutma.yımz ki, bu evi Dal. 

- ~geçmeden möayö dö Sekiye. baran tanıy~:· s~ ~ip burada ara.. 
nln askerleri gelip sizi yakalariar. malan da mmnkUnd~. . . 

Pardayan delikanlımn bu söaler:nı Eğer beni diıılersenn madem kl rıt-
t~ik etti: ıneğc karar nnlin.iz. Bunu bir saat 

_ Evet. bu da çok doğru. Bu usulle hatia bir dakik& bile kaybetmede.n ya-
kurtula maDJnı&. 

_ Peki, o halde ne yapmalıyım? 
- Beıı fU11U iddia ederim ki, sa 

Pariste kalmamalısınız. Burada ne ka
dar saklanırnnız saklanmı&, Fauata 
bulunduğunuz yeri muhakkak kl?§fe. 
decektir. 

_Hay Allah bellamı verein. Bas.. 
tile dönmektense kendiınl öldilrürUm, 
daha. iyi olur. 

Diltee korkuyla. dedi kJ: 
_ Ah Şarl, neler söylllyorsun? Ne.. 

deıı kendi yerimiz olan Orlean'a gltmi.. 
yelim. Anneniz de oradadır. Onun 
yanında eski.si gıöi ne mes'ut. ne bah. 
tiya.r yqıyabfliriz. 

Pardayan Viyoletanın s15zlerine i§. 

tir&k etti: 
- Ne doğru hareket, bundan başka 

yapılacak hiçbir §CY yoktur. 
Dilk içini çekerek: 
- Evet _ dedi - dediklerinizi kabul 

ediyorum. Bu fikir çok ınllkemmel. Fa 
kat birkaç gün burada saklanalım da 
hazırhklamnızı tamamlıyalmı. 

J"ze! se\inçle ellerini bfriblrine çır. 
parak: 

- Ne saadet? diye bağınyordu. 
Sonra da anneeinin boynuna sarıldı, 
bir taraftan öperken diğer ta.rafbn: 

- Nasıl anneciğim, ben dememi§ 
miydim ki, bundan gonra mes'ut gUn. 
ler yaşıyacağız diye. 

- Evet kızım, artık meıs'ut olaca. -

puuz. 
Bir kere Orleuıa çeklldi!lir. ml 

bunların hcpsilc alay ede'biliraiıü&. 
Ben mUnuip bir zaman celince gitmi§ 
olduğunum kendisine haber veririm. 
Bu zaman da siz Paristcn bir hayli 
uakla~ olduiwıuz zamandır. Hem 
de onun sizinle meşgul olması.na ben 
vakit bırakmayacağım. Bir defa kendi 
toprağınıza gittiniz mi Fa.usta size bir 
§eY yapamaz. Çünkü Marl dö Mcdiçi 
ve Konçini sizin uu.ldaşmı§ olmanıza 
memnun olacaklardır. Hususi bir adam 
göndererek öldürtmek akıllarma bile 
gelme?. Haydi Dilk selfıınctiniz için 
derhal hareket edinirft 

Bu nasihat gayet doi'mı idi. Karrnı 
ve kızı tarafından da teşvik edi"en 
Dilk derhal yola crkmağn da razı oldu. 
Evvelce de yazdığımız gibi esasen ev
de pek az eşya olduğundan hcz:rh!t 
pek kısa bir zamanda yapıldı. Bir sant 
sonra Dilk ailesi r, Pnrd'.lyanla arka
daşlarına veda ederek hlzmetçlleri'e 
beraber yola düzüldillcr. Yanlermch 
altı tane d sillhh muhnf zları varclı. 

Dük ve Düş~s evi Pardayana hıra 1•• 

ını§lardı. Şövaly•nin mıumu lıııli!"~3 

taş tu üstünde b!tn.kmayara.k e..:i yık· 
masına bil• müunde etm.şlerdl. 

Üç arkadn knrus1nı J?li"=-lce ka"'1· 
d klrrı l:u cw:e ycrlc:;'Tc,:: ... b~:'a:i Jrr. 
Pardayan Landrlye JSU emri verdi: 

- Landri .. Mutbafa git, DUeeein 
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söylediğine göre iki Uç gUn yetişecek 
karlar eruk ile oldukça zengiıt bir 
§arap dolabı varmış. Bunlara bir bak 
ve biz pek gtizel de olmasa bile hemen 
bir yemek hazırla .. 

Benim fena halde karnım acıktı, 

bilmem sizler ne haldesiniz? 
Valver de aynı vaziyette idi. 
- Aman, dedi. Bir parça et yemeğe 

o kadar ihtiyacım var ki.. Semiz olan 
Landriyi bile ısırmamak için kendimi 
mr zaptediyonım. 

- Aman efendilerim.. Bundan vaz
geçiniz, benim etim hem serttir, hem 
de tatsır.dır. 

Hepsi gUlüşUyorlardı. Landri oda
dan süratle çıkarken dedi ki: 

- Mösyö şövalye sıze o kadar tatlı 
ve güzel bir yemek hazırlayacağım ki 
Gran Pas Partudaki yemekleri arama
yacaksınız. 

Pardayanla Valver odada yalnız ka
lınca şövalye dedi ki: 

- Kim bilir belki de burada bir hü
cuma maruz kalırız, etrafı bir dolaşa
lım da lUzumunda kendimizi nasıl mü
dafaa edereğlmizi kararlaştıralım. 

H0 r tarafı güzeke kontrol ederek 
btitün evi gezdiler ve nihayet yine şö
valyf' ı;u teklifte bulundu: 

-Haydi simdi mahzenlere inelim 
l~oMuneri sokağa giden bir yeraltı yo
lu vnrmış onu da görelim 

Bu yolu da çabuk buldular. burası 
l\onsuneri sokağına giden bir yeraltı 

yolu varmış onu da görelim. 
@(!erek BOkağı gcw.den ~irdiler. geri 
döndükleri zaman Pardayan: 

- Bu yol Marşe Obuare P.okağmın 
iki adım mesafesindedir. Orada meş
hur Latroiki Fil lokantaııı vardır. Bu 
lokanta daima kalabalık o:duğu için 

oradan geçersek kimse farkına vara
maz. 

Eve döndüler, birkaç Baat evvel 
penceresinden girdikleri odaya çıktı
lar. Henüz gündüz olmakla beraber 
pencerenin kepenklerini sıkıca kapa
mışlardı, küçük bir mum yaktılar. 

Valver dedi ki: 
- Doğrusu mösyö sizi tebrik ede

rim. Mösyö lö Dük DangolPmf zorla
mağa ve taç ve tahttan vazgeçirmeğe 
muvaffak oldunuz. Bu suretle madam 
Fausta ile mücadele nihayet bulmuş 
demektir. Sizi tekrar tebrik ederim. 

Pardayan gülerek cevap verdi: 

- Teliişa hacet yok mösyö .. Vakıa bu 
darbe Fausta için mühimdi!'. Ondan 
başkası buna tahammül edemeidi. 
Fakat o .. Siz onu benim kadar bile
mezsiniz.. O kavgadan vazgeçmez. 

- Fakat efendim, bugün artık onun 
elinde tahta çıkarılacak birisi yok ki .. 

- Başka birisini bulamaz mı? Me
sela: Vandum, Konde Kıj ı.·e hatta 
Konçini.. Fausta bunlardan birine ka

rar verdi mi iş tamamdır. Hem belki 
de sırf İspanya kralı için çalı§ır. Bel
ki de kendi hesabına .. 

Hiçbir fikir beslemeden yalmz fe
nalık etmek için gayret etmesi ihti
mali de vardır. Bana inanınız.. Genç 
dostum; bu kadın fenalık yapmaktan 
zevk duyar. Biz ondan sakınmalıyız.. 

Bu sırada kapı açıldı ve Landri Ko
könar gözütkü. 

- Eefendilerim .. Etler hazırlanmış
tır. Yemek odasına teşrif ediniz. 

Pardayan, Landrinin sesini taklit 
ederek: 

- "Efendimin eti,, derken ağız do
lusu söylUyor, diye güldU. Valver de 
kahkahayı attı ve: 
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- Dediğin.iz doğru. Kendi hissesini 
istiyor demektir - dedi. 

- Neden hisse istiyor? Etlerden mi 

efendilerden mi?· 
Landrl son derece ciddileşmişti. Yer

lere kadar eğilerek: 

- Etlerden mösyö şövalye .. Yalnız 
etlerden .. Yalnız şunu da s~yliycim ki 
burada çok konu§tuk, yemekler soğu
yacak. dedi. 

Yemek odasına indiler, sofra çok 
büyUktü, yemekler de iyi yapılmıştı, 

nefis bir koku bütün odaya dağıl

mı§tı. 

Pardayan tabaklara yaklaşarak 

kokladı ve yarı ciddi bir tavırla: 
- Yemeklerin kokusu pek çekile-

cek gibi değil dedi. 

Kendisini tebrik etmelerini bckli
yen Landri bu söilerden adeta sinir-

lenmişti. Pardayan onun bu halini gö
rünce dayanamayarak kahkahalarla 

gülmeğe başladı. Buna Ode dö Valvcr 
de iştirak etti. Cesur Landri clendile
rinin sevinmesi üzerine bütlin sinirleri 
geçmişti. Pardayan uzun uzun güldük 

ten sonra dedi ki: 
- Haydi sofraya oturalım. Bu güzel 

ve lcz.z~tli old:..ıkları duruf;larından 

belli olan yemekleri hemen midcmi1..c 
indirelim. 

Fakat şu var ki; bir taraftan çene
miz oynarken, diğc:- taraftan da göz-

le· imiz tetikte, kulaklarımız kirişte. 

silahlarımız da climizd-. olsun. Şunu 

t•nutmnmahyız ki Fausta bizi kollu
yor. bizi avlamak iç'n dört ı:özle fır
sat bekliyor; bir gün birde:ıbire üze- I 
rimizc hlicum edecek ve bizi ezmek ,ı 
icin ne yapmak lazımsa yapacaktır. ı 

xxxxvı 
lSP ANYA KRALININ FEVKALADE 

SEF1Rt 
O gün, Faustn. kral ve kraliçeye 

takdim olunacak ve İspanya kralı Fi
lip tarafından memuru mahsus olarak 
·gönderildiğine dair olan mektubu ve

recekti. Bir sefirin kabulü saray için 
de şehir ve halk için de mühim bir şey 
di. 

Bu hal Luvrc gibnek için sokaklar
dan geçecek kafilenin debdebesinc 
bağlı bir mesele idi. 

İspanya kralının fevkalade sefiri
nin kral tarafından kabulü, gerek sa
ray Ye gerekse şehlr için gayetle ehem 
miyetli bir mesele idi, sekiz gUndenbe
ri herkes bundan bahsediyordu. Çün· 
kü tspanyalı memur, bir katlındı; bu 
şimdiye kadar görlilmemiş bir seydi. 

Bundan başka da bu kadının Düşes 
dö Soriyentes olduğu rivayet ediliyor
du. Bu rivayetleri Fausta büyük bir 
meharetle etrafa yaymı§tı. 

Sarayda, bu kadının emsalsiz güzel
liğinden, sihirli tavırlarından, fevka
lade zekasından ve hesapsız parasın

dan bahsedıliyor. İspanyanın böyle 
bir sefir göndermiş olması memnuni
yeti mucip oluyordu. 

Fausta, Fransaya kaJ'§ı büyük bir 
muhabbet gösteriyor. bir İspanyoldan 
ziyade bir Fransız gibi hareket ediyor 
bu halile bütün Fransız büyüklerinin 
ruhunu okşuyordu. Krallar gibi paı:a 

sarictmcsi, fakirlere karsı olnn el 
açıklığı, yüksek kimselerde pek gö
rülmiyen civanmertliğinden her ta
rafta bahsediliyordu. 

Velhasıl bu kadın ha!talardanbcri 
bütün Parisi meşgul etmişti. Şehir 'c 
ga.rny onun kabulünde yapılacak f ev
kalade hazırlıklarla me~guldü. 

• 
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Mektepııuere, çocuk veıueırı
ne, Okul Direktörlerine: 

Mektep kitaplarınızı almadan •..• bir kere eıki tamJığtnız. 

.. "VAK 1 T Kitabevine 
lıgraYtnız il " L-r la •ınılı • • • k, Orta, Liıe, Yükıek ve Meılek ... Her o'""un, er 
kola ,ı~n, her JüJen, her türlü maarif neıriyatını buradan 

.>' ıltla ve d hal d. b·1· • • R er e ıne ı ırıınu:. 
kit ka '7,t6ele yerden almanın ıonunJa yanılma, yorulma, va-

ıl !trne olabilir, ü:zülebilirıi niz. 
de - ı.~ her yerJe kıymet vermeli: (VAKiT KiTABEVi) 

··•e11tep ı. • ICt 111tapçılıfınJa ihtiıa. kazanmııtır. Ai>;f iizerine gelecek her ıor guya karıdık ıJerilir. 
Yakıt. la ES: lıtanbul - Yakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

lanbul. Posta kutuıu: 46. 

----------~~~~~~~---::::=---==--==~ 
Bugünkü H A s E R 

radyo ilan tarifesi " r o tıan sayfalarında santimi 40 Kr. 

_.... g ra Resmi ilAnlar 30 ., 
~T~:nUı.: n1 1 Dördüncü sayfada 100 ,, 
aolo· .ao Pllk1a d Üç ve ikinci sayfalarda 200 ,. 

· Sened"• aruı musikisi 19,00 vlyolon 
nıtısllhabeıerı':'zı .AsaJ tarafından 19,SO .epor Birinci sayfada 400 " 
~ "• ~~ Efrer Şetlk tarafından 20,00 Başlık ilanlar 500 ,, 
~ haııc hrkıJ "ilan ta.rafından TUrk muaikt Ticari mahiyeti haiz olmıyan 
o &ratıca sa arı 20,30 ömer Rıza tara!m-
rkeıtra 

221
!1C!Y 20,45 :fasıl aaz heyeti 21,1:5 küçük ilanlar 20 kelimelik beş de. 

erte11. • " aj &Un11n ana ve borsa haberleri ve fası 120 kuruştur. Eskiden mu-
~a \'e ~ Programı 22,30 p!A.kla sololar, 
. ~A.: ret Parçalan 23,00 so~. 

ıs.as 
21 ao llrkııar 
eikt 

2 
ıııllltkt \'e' sanat haberleri ve saire 

kavelesi olan müşterilerimizin 

mukaveleleri müddetince fark a. 
lınmaz. uzun müddet devamlı 

ilanlar tenzilata tabidir. İlan ver. i 2,45 e&k ıan .21,:SO kıraat 22,05 mu. 
~e 23,2!1 ~ hava.ıa.r 23,15 haberler ve aa.. 
~: :ınusıkım. mek hususunda yalnız ve münha. 

ıu~·05 dans !azıtezı. sıran V AKIT YURDU altındaki 
eik l>arçaıan teri 19,0:5 operet ve seıııı Kemalettin tren ilin bürosuna 

lai 2ı,os U 20.05 haberler 20,1:5 oda mu. 
~ ''e llıuJk nUn akisleri 21,ı:ı eğlenceli ya. müracaat edilmelidir. 
:P ,a5 haık hal 2a.05 hava, haberler, spor Telefon: İstanbul. 24370 

P:Ş'l'J!:: Va.lan ve eğlenceli musiki. --------------
l S,20 ' 

19 as l:lzıgene Ork • IIltıslkt 2 catrası 19,10 konu~a a.iiii::::: .. -:::::=ı.-nn.-:::::::-.::-.;a::n::r.::r: 
:erı 21,05 hıı.tı o,15 konrerans 20,s5 §&11 kon- g Meccani muavene 
Orkestrası 

1
: 24,0:5 seyahat 24,20 çlngene Perıembe günleri aaat 2 den lS e kadar 

estra koııae ralar 22,15 musiki 22,50 or- ı 1 

:SUımEş: 'O 11on haberler. Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 
19,oı; ott•nc 

1 
I, numarada Doktor lllt!mtaz Gürsoy 

konrerıuıa 21 2e ı konser 20,1:5 gramofon 21 • fakirleri parasız muayene eder • 
~ haberıe; 0 11euronık konaer, ı.urahat. ı ı mwıaam • uH 
~RA.t>· ' 8Por, gramofon. 
ıs · 20 a:r:, hane :rnelOdll ri ZA Yt - 334 senesinde Uskü<lar Ot'-
, uıllıaı e 18,~ dan• muaiklal k .J... v 

Jconaer .,,. YaYnı, haberler 21,35 ııenfonik ta me tçvınden aldıgım şahadetname _ 
ı.o..... -.05 habe • • ttim' Y • · · ka ğnnd ·~t>rtA.· rler. yı zayı e . enısını çı raca an 
~8,20 :rı:ı.~slkf ' eski~ini.n hülanü yoktur. 
ha~ tııustkı ~~·05 tocuklann zamanı 20,05 UakUdar polis merkezi 1259 
tıı tler ve Bal • 5 Oda musikisi 21,05 hava, Cemil Acar 
n:1kllt Piyes~ 21

,35 orkutra konseri 22,3:5 ============================ 
ha J?lıa 24,ao d 

4
•05 haberler, hava, apor, ko- gramofon, haberler, radyo fantezlııi 22,3:5 ko. 

men 24,60 gramofon, hava. va ana ok p..._ ... Vesaırc 1 " r eatrası l,35 haberler, 
nta (J> • 5 ınualkl. ROMA: 

ıs.o:ı ı . T. T l: 
rı 19 3 an konserı 
OTg ' :ı '~lene • farkılar, orkestra koruıe-

Ve 8tn kon e, G'l'a.ınofon, nasihatıar 20,0:5 
serı 20.as piyano konseri 20,50 

18,20 Rlo de Janelrodan naklen : Konser 
18,:55 karıııık yayın 21,4:5 karışık muıılkt 
22,0:5 plyeıı 23,20 şarkılar. ııonra: Dans mu
stktsl, iııtlrahaUerde haberler veııalrc. 

Hareket günle:ı 

CELİ( 

ROD! 
trenleri CELlO 

RODl 

8/ 10 
15/10 
22/10 
29/10 

Pire, l<lap 
1
. Ca.mpidoglio 7/10 

0 ı, Marailya, Genova Fenicia 21/10 
Sa&t17 de 

~--.... M:erano 4/ 11 
~Vala, Se~:;;. ~~;::-~:---::-----=::__------:--:-::":-;;"----A11&ranc:s. linık, Goloa, Pire, Patraa. Diana 14/10 

• Brindiai, Ankona, Veneclik Abbazia 28/10 
Saatl7de 

Trieate 

Tllrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 
2110 ı 1937 vaziyeti 

A K T t fi' Lira l P ı\ S 1 F 

Altla a&tl ldlasr&m 19617 006 27.594.152.52 8erma.Je. • • • • • 
..... 

B&Dlmot. • • • • 12.99'l.050.- lh~t akceefı 
Ufaklık, • • • ,, 818.32.8.ffi 41.404.530.60 

3.558.878. 18 1 iL 3.558.878.18 Tllrk llraaı : • • 
llarlfWd ..........,._, 

dlSTl.si•r. 18.281.35 

Altm ..ıı ldlO(l'aı 6 482 0091 9.1 ı 8. 729.56 
Altm• tahTUJ kalıll ... bMt 

Diğer dlSTiz.ler ,.. borçlu 

kltrtnc bakf111•11 • • • • 28.798.~.11 37.933.976.02 
llaıdae &alıYIDerl: 

OerUhte edlla e'n'UJ u.lr.Uye 

karfılIIL L J 58. 7 48.56.1-

Adi ve tevka14de. • 1 • • 

Hu.ııusS • • • • • 

fedavWdekl B&nknoUu: 
Deruhte edilen e rrakı nalr.Uye 
Kanunun 6 Ye S lncl madCS. 

. lerlne tntlkan baztne taratm. 
dan vald teöi.fat.. 
Deruhte ec!iJen eYralu oakU79' 

ı.105.172.40 
4.516.Cl07.70 

L 158.74~.563-

L. 13.577.480-

baklyut. L 145.171.08.1-
Karwıııgı tamamen altm olarak 
ilAveten tedavUle vazedilen L. 19.000.000-

Lira 

t 5.000.000-

ö.h'21-180. IO 

Kanuınm • " 1 .. llUld. 
delertn• tevtnı:aa Hublt tara
tmd&D Yald tedtyaL 

RMlkODt mukabUJ Uhtten Ud1 • 174.171.~. -
~ t0.000.000-

13.577.480- 145.171.~-
lellMa& ..... ı 

Rutn• boelolan, • • • ~L 3.000.000.-
ncarl llellttler • • • • • • ,. 38.944.808.5 42.444.808.50 
......... 'hlt't11&& ....... , 

JDeruhte ecUI• eTl'ÜJ aü- 1 
ıL 1 ttyenln karpJıtJ •aham ye [_38. I ()9.0'l.1.0'2 

Staıı.u&t ltlbart !ıaymtU• 
8 BerbMt eabam •• talmllt L. 3.795.825.58 41.905.748.60 

Anmlarz 
Altm n dhh a..rtae 80.738.87 
Tab.Ult tbeıtae 8.607.783.24 8.688.52~. 11 

BI ıf "'
llalatıellf 

ftrk Uraaı Mı•doa&J 
Dlvla Taa.lthlldatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dlMzler ,.. alacaklı 

kllrlnr baldyele11 • • • 

Mub&eW 1 ı 1 ı ı 

13.849.80".94 

~L 726.459.93 

IL.30.87o.2M.18 3 t .596.668.11 
101.0l.917.95 

2 Kart 193g tarihlnden tUb&ren: 

Yekb 

lskonto haddi yUzde 5 L2 - Allm Uzcrlne avans yUzde 4 1-2 

342.680.öM. I O 

• 

Belanik ~M::-. :.~.--------------------
P ' tdıllı, İz:nir, Pire Kalanı.at ~--_ 9; 10 

Satıltk vit:rinler 
Bilhaısa lüks bakkaliye, pasta dük

kanı açacaklara elverişli muntazam ye· 
ni vitrinler aatilıktır. 

atraı B . d' • ' a, .ıeco 
' rm ısı, Venedilr, Tric.te Albano 23/ 10 

Vesta 6/ 11 

Albano 7/ 10 
Abbazia 13/ 10 
Merano 13/ 10 
Vesta 21/ 10 !Surgaz, Varna, Köstence 

Quirinale 27 / 10 
Camp1doglio 3/ 11 

saat18de 

Saat 17 de 

Senelik mWıammcn lıfraaı 240 lira olan Yeni Halde ardiyesiz 45 numaralı 
yazıhane üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmıya konulmuı -
tur. Şartmmesi Levazım Müdilrlü~nde görülebilir. iatekV olanlar 54 liralık 
ilk teminat mektup veya makbuzu ile 8-10-937 cuma günü saat 14 de Da
imi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (6467) 

Beşiktaş şekerci Bay M uhittine mil· 
racaat. (1292) 

Satılık çocuk arabası 
Az kullanılmış lir çocuk arabalı 8 

teşrinievvel cuma günü So:ndal bddes -
tanında satılacaktır. 

--~------·-:---~~~~~~~ls~e~o~~~~~--~4~/~11~~~~ 
Abbazia 13/ lO saatlTde ı _ 198 tane yün fanilanın 8--10-937 cuma günü saat 14 d.e müteahhit 1!!m•m•••••••••••• 

Merano 20 10 nam ve hesa.bma ekfiltınesi yapılacaktır. Göz Hakim] Sul:ıııı, Ka~as, Ibraıt 

_ Quirinale 27/ 10 2 _ Taıınlanan tutarı 594 liradır. Or • Şükrü Ertan 
----~~=------~C~a~m~p~~~o~g~l~io~--~3~'~1~1---~ 3 -~rtname n~~k~hp~a~~~~~~ ~~l~uNura~~Q~hX 

'tıau:n Vesta 2l/ 10 '4 - isteklilerin ilk teminat olarak 45 liralık vezne makbuzu veya banka mek- (Cağaloğlu Ecuneai yanında) 
lseo 4/11 Saat 17 t tuplariyle birlikte o gün Galata Eski ithalat Gümrüğü binasında komutanlık T-elefon. 22568 

~_J• ... -..--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~lsa!!!:u~n~ü~ma~~k~omı~·ı~y~o~nuna~~ı~elm~e~ıe:~~~~ (6370~ ~---•• ·~~~~~~---------------------------___J 
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Bq, dit, ajnlan, nezie, lmimJık ve ÜfÜbnekten mütevellid bütün ızh· 
rablann bqlamuı ile beraber aklmıza ıelen ilk iaim olmalıdır. 

Mideyi bozmadan, kaDp ve 
böbreklere dokunmadan 

.~s esır, en 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
isim ve markaya dikkat! taklltlerlnden 

sakınınız. - -
fleldi, 

BOyOk Elbl•e MaQazasında 

Her ,....._ UCUZ ._ TEMINATLI mwHrainiz. 

u ceiYeldea Wr fikir edinebiliniııiz. 
ERKE L ·E 
------ _>. r > 1-=z 

Liradan itıöaren 

Janr angle 18 PARDESDLER 
PARDEStlLER 
MUŞAMBALAR 
'fRENÇKOTLAR 
KAOINLAR 

Empermeabl Gabardin 18 112 

111/2 
15 1/2 

Her renkte 
S kallı 

-------------------MANTOLAR 
PARDESOLER 
MUŞAMBALAR 
MUSAMBALAR 

CUKLA 

YftnlO 

Gabardin 

Her renkte 
ipekli her renkte 

A 
--------------~-.---~ 
PARDESOLER 
MUŞAMBALAR 

Gabardin 

Her renkte 

Erkeklere ısmarlama 
en iyi kumaflardan 

KOSTUMLERI 
iki prova ile 

10 1/2 

15 1/2 

10 1/2 

23 

7 
6 

28 ırı 
Taksitle dahi muamele vardır • 

L R 
Galata Karaköy maaazasında 

satılmaktadır 

r- Birinci sınıf Operatör - K u u ş 
ıor. CAFER TA yy AR 

Umtımı cerrahi v~ sinir, dimağ 
cP.rrahlsl mUtehassw Daktorlar, bankacılar, katipler, mektepliler velhuıl bütün mil.rekkepli ka-

lemle yazı yaıanlar mürekkebin ceplerine aklnaımdan, kurumasmdaD. 
Paria Tıp Fakültesi S. Aaistanı ucun bôzulmasmdan kurtaran y~ 
Erkek kadm ameliyatları, dimağ gane T 1 K U dolma kalemi 
estetik - "Yfl.ı, meme, kum bu-
nı~klukları,, ·Nisaiye ve doğum Avrupada dahi tasdik olunduğu 

mUt.ehassısıı gibi, Almanyanın bu icadı mUrek. 
S bahl M kepli kalemle yazı yazmak mecbu. 

Muayene: a an e c C 1 n en riyetinde olan halkı hakikaten bu S den 10 a kadar U 
öğleden sonra Ucretlidlr yazr yazmak eziyetinden kurtar-

Beyoğlu, Parma.kkapı, Rumeli Ban ı mııtır. 
- No. ı Telefon: 44086 - T 1 K U ucu aıınmaz, bol mil 

Kimyager :1 
~.~ı~!1!!!~~~~.~ .. ı 
Bilnmum tablill.t. Eminönü Em11k 1 
ve Eytam Bankaaı karııaında İzzet 
Bey hanı. 

---Dr. Ibaan Sami --
UksUrllk şurubu 

OksürUk ve neles dırlıtı boıaıaca 
ve kızamık öksürükleri için pek te· 
sirli ll!çtır. Her eczanede ve ecıa 

depolarında bulunur. 

Göz hekimi 

Dr.Muıat Ram/Aydın 
Muayenehanesin1 Ta.kıd.m .. Talimane 
Ta.rlaba§ı Cad. URFA Apt. nma 

na.kletmlgtir. Tel: 41553 

Pazardan ınaada hcrgün: Oğleden 
eonra saat ikiden altıya kadar 

1ıııım-

Opratör Uroıog 
Doktor 

Süreyya Atamaı 
Beyoğlu tatiklll caddesi Parmakkapı 

Tramvay durafı No. 121 birinci 

kattaki 

İl Muayene hanesinde butalarmı :j i cün saat 16-20 arasında kabul 

i eder. 

i m:r::r.:::::r .. -ımiiiiimmmm • 

DOKTOR 
Necaettın Atasagun 
Her gUn sabahlan sekiz buçuğa 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar Ule 
ll tayyare apartmanlan ikinci daire 

17 numarada hastalannı kabul eder. 

Cumartesi gUnlerl 14 den 20 ye ka 
dar bastalannı parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularını dakupon muka· 

bilinde muayene eder. 

.......... m:m::ma1a1111m=m1111::ms~ 
DOKTOR 1 

Kemal Özsan 

Bevllye mütehassısı 

rekkep alır kuvvetli basılır 3.4 kop 
ya çıkarabilir, ve açık bırakıldığı 
halde her ne tekilde durursa dur-

sun mürekkep akmaz ve kurumaz T 1 K U en sağlam ve kulla

mılr mürekkepli kalemdir: 

Siyah, Yeşil, Mavi ve Kırmizı 
renklerde de bulunur. 

Her yerde arayınız. Depoıu: Havuzlu han No. 1 İstanbul 
Taıraya poıta ile gönderilir. 

Yapı işleri llAnı 

Nafıa Vekaletinden : 
1-; Eksiltmeye konulan iı: isteklilerin veaikalan noksan tıevdi etmiı obnllfı 
haseh:.yıe 27-9-937 tarihinde ihalesi mUmkün olmayan Ankarada Mahmut 
fa bedestarumn tamir ve takviye inıaatıdır. 

Keıif bedeli 55.803 lira 7 S kuruştur. 
2 - Eksiltme 22-10-937 cuma gür.il saat 15 te Nafıa Vek;lıeti yapı 

umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usullyle 
lacaktır. 

3 - Eksiltme prtnamesi ve buna mütefern'. evrak 280 kuru! bedel 
bilinde yapı itleri umum müdilrlüğilndcn alınabilir. 

4 - Eksiltmeye ıirebilmck için isteklılerin 4040 lira 20 kurufluk mu 
teminat vermeleri ve bizzat diplomalı yübek mimar veya yübek · 
olmalan ve Nafıa .Vckiletinden alınmıt yapı milteahbitlifi vnikuı 
etmeleri. 

5 - İtin husuaiyetine binaen'• isteklilerin, bu ifl yapabilecek deıeCd 
ktif ve ihtisası haiz olduldan hakkında Maarif Veklleti Antikiteler ve M 
MUdürlüğilnden a1ııurut ayn bir veaikagCSatermelcıi liztmdır. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarmı: ikinci maddede yazılı aatten bit 
evveline kadar ko~n reisliğine makbuz mukabilini:ie vermeleri 
Postada olacak ~eler kabul edilme~. (3729) (6801) 

Bitlis Defterdarlığından 
1 - Bitlis hUkillnet konağında yapılacak olan 21621.53 lira ketlf 

ta.miratt:ı.n ya.lruz 12 bin liraya tekabWeden 900 metre murabbaındul "" ....... 
li çatı beton, hatıl, çatı, altı döoemeaile tavanı gibi kısmı in§aatı kapalı 
usulile eksiltmeye konulmuttur. 

2 - İstekliler bu iee ait: 
A - Eksiltme oartnameei 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel şaft.namesi 
D - Yapı lelerine ait fen.nt eartname 
E - Metraj, keşif ve silsilei fiat cetvcllerL 
F- Projeyi. 

Bitlis defterdarlığından görebilirler. 
3 - Eksiltme 10/ 101937 tarihine mUsadlf pazartesi günü saat 15 de 

lis defterdarlığında aypılacakU,. • 
4 - Eksiltme k:ıpalı zarf usulileyapılacaktir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 900 lira muvakkat 
vcrm~sl ve bundan başka da· Nafia. Vekiletinden verilmlı yapı m1l1:ttıJIJP'J 
ehliyet veaikasile 937 yılma ait Ticaret odc.sı vesikalarım g&lterme:-' 
ruttur. 

6 - Teklif mektupları yukarda UçUncil maddede yazılı aaatten bir 
evveline kadar Bitlis defterdarlığına getirilerek eksiltme komiayoııu 
ğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçUncU maddede yu:ıb 
kadar gelmiş olması ve dıg zarfın mUhUr mumu ile iyice kapatıJıme 
ması şarttır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (6372) 

Oroloğ • Operatör 1 
Karaköy - Ekselsiyor mafazası ii ~---:---...,...,.-------=--------------

I ~mda. Her gUD ~ğleden sonra H ------- MuI laka okuyunuz 1 --•••-n 
U 2 den s e kadar: 1~1 : 41ZJ:S U Kuş tüyü Fabrikasından: aaaw .. mw.::m:aiiiirm::aaıı ı ıra 

İstanbulda Çakmakçıbrda Ömer Balioğlu Kıuıtüyil fabrlkumda Jat 
mevriminin yaklaıması dolayısiyle müıterilerinin tucak, yumu§&k ve her..,. 

·ıı-=nr.:ıi;'ı'i Doktoru , man rahat kuştüyU, yastıkta yatmalarr için fiathnnda mlihim tenz 

N n k yapmıgtır. MUkemmel bir ku•tüyil -.atık yüzilc beraber (1) lira.fa, fas ecali rll _.;:; 1 ır J-

1 v miktarda alanlara tenzilat yapılır. Uzun ve ıoğuk la§ gecelerinde 
Hastalannı hergiln sabah 10 danı ve yorganlar ve yastıklanmız 2üzcl ve rahat uvku temin eder. Tel: 2302f. 

akıam 19 za kadar Karaköy TUnel ~!!!!!!!!!~!!~~-!_!~~!!~!!!!!!!!!~~~~'!!!!!!I 

1 meydanı Tersane caddesi batında No., J h J u M d ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ v2~bb~c~~ . n isarar mum üdürlüğün 

Tu .. rk Hava Kuru mu Salı ve cuma gUnlerl saat 14 deni '-~!L---~-17-9-937 ide yapılan muhakemat i mir ve memurluklan ~ 

D 
18 ze kadar parasızdır. 

.. a-- vaffak olanlann aCJlan a<Ugw ıda yazılmııtır. Tayinleri aıruında adresle 1:111111ı:m:a:n:m:::m ....... ,.. __ • :ı-

• liğat yapılacaktır. (6773) 
B Ü ya k p 1 ya n g osu n=m:m:un:::::m:mı-=--=-=~ İmtihana girme Adlan İmtihana girme Aldlan 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. g işçiler il 
200 000 L d H.H:• lt Kanunu aize ne haklar vermiı il Büyük ikramiye: . ira ır. 

51 
ve •i•d•n neler i•tiy•• bilmele me<· 

11 
Bundan başka : 40.000,25. 1000, 20.000, 15.000 ! bu;;:~:; aiıe sual cevaplı, toptu li 
10.000 lirahk ikramiyelerle ( 200.000 ve 50.000) ve pratik olarak öğretecek olan: 

Sıra numarası Sıra numaruı: 

1 Ahmet ihsan 14 FahrcUiıı 

3 Mehmet Ali Opab : 15 Haf.: Seyhan 

6 Hüsnü Pakar 18 Suat ö.enıü 

7 Osman Zeki . 20 Cerml Cma . 
8 Haydar Gölçil 21 Adil Barutçuol._ 

liralık iki adet mükafat vardır. ı, verenin ve itçinin kanuni blık 
ve ödevleri kitabıdır. 

J)lkkat: Flatı 10 kuru.tur 
Bilet alan herkeş 7 ·birincİtC§rİn·937 günü aktamma kadar biletini değiı· inkılap Kitapeviade aatıhr. 
timlif bulunmalıdır. ...aamms:ua:mr.:::::::wmımnumu-. 

Bu tartlıten IODl'& bilet llr.erindekl hakkı Akıt olur .. 

9 Melahat Kırga ': 22 Sabri Tamer 

(1 Bekir Sıtla . 23 M. Emin . 
12 Kizım Elçi 24 Rıfat Kovapcı 

13 Osman Zeki 25 Rıfat Atuoy 
26 Sabri Ertaa 

... 
ra 


