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Sancakta Danzig ·üzerinde 
M~all! hükQmet memur~rl Alman hakimiyeti 
lladıse çı~armaga tanınnıak üzere! 
azmetmışler ! G l o·· . . V 

~ataya gitmek istiyen Türklere enera orıngın arşova 
ıı, Fransa vize vermiyor ziyareti bu maksatla yapılıyor 
ansız elçisi bunun sehe.hlnl söylemlyerek Lehistana da 

hAdlseyl teyıt etti 
:. ötrcndig~inı·ı .. H . k • H . . k~ı • . ba ıa dı bazı haklar 
"tİYcn T·· ze gore ataya gıme ancıye ve a etimıze şvurmuş r r. • • 

~Otıaoıosı Ur ki er: şehrimizdeki .Fransız Fransız sefiri ne diyor? ver ı I ece km 1 ş 
diler· Uğu vıze vermemektedır. Ken- Dün ansızın Pari~e hareket eden 
ı.:. ınc trıürcıcaat ki ld w b k 1 . . H . Varşova 15 (A.A.) - M. Göring 
uı.ı iıi ' va o ugu zaman, Fransamn Ankara üyü e çısı ann . 
..... n, Suriye fe kal"d k · . · yarın buraya gelecektır. Dolaşan ""ll'aa::t v " e omıserının Ponso, ic;tasyonda kendisile konuşan .. . 
~ı.. esine bağl b 1 d - .. 1 .1 şayialara gore general, Dantzıg ve 

"ttdir. ı u un ugu SO}' em - Haber muharririne bu meseleye dair Polonya koridoru hakkında Polonya 

ı. 1ı Yiiıünd • • demiştir ki: ya fevkalade tekliflerde bulunacak-
11aııh • en veya aılevı sebeplerle "- Evet, böyle bir vaziyet vardır. 
':-----.!_1tnıek istiyen yolcularımız, (Devamı ı incide) trr. 

~vUsturya aşvekili 
Hal şekli bulunmuş 

A üzünden 
• • 

1 

Uo1ctor ş . 

IYOR 
Dr. Şuşning 
Viyanah bir 

kadınla 
ev.enerek 

sefir olacakmış 
Bu 8Gba1ıki postayıa gelen Daly He

rald gazetesi yazıyor: 
1934 de öldürülen Dolfus'u istihlaf 

ederek Avusturya başvekili olmuş o
lan Doktor Şuşning, aşk yüzünden 
mevkiini terketmek üzeredir. 

lyi malümat alan Avusturya maha
filinde dola.~ haber bu yoldadır. Ay
ni mahafil, Başvekilin, Londra Orta 
elç iliğini kabul etmesi muhtemel oldu
ğunu söylemektedirler. 

41 yaşında olan Doktor Şuşningin, 
ba.~mdan nikfi.h geçmiştir. 12 yaşında 
bir oğlu vardır. 32 yaşındaki güzel ka
rısı, bundan 18 ay evvel bir otomobil 
kazasında ölmüştü. Başvekilin kendisi 
dahi bu kazada yaralanmıştı. 

Şimdi Doktor Şu.~ingin Viyanalı 

bir kadına 8.şık olduğu ve eğer evle
nirse, her halükarda, başvekalet mev
kiinde kalması münasip olmryacağı 
fikrinde bulunduğu söylenmektedir. 

Doktor Şu~ing istifa ettiği takdir
de Avusturya başvekilliğine, Viyana 
belediye reisi Her Şmit'in getirilece

f Devamı 6 tnC'ld<ı) 
~g Avıuıturya fl-ücum il '"'tefti§ ederken 

al kan konseyinin 
.. ikinci günü 

Dunkü konsey içtimaı üç 
~alıca saat devam etti 

topta n antandı k 
ntısını d.. onseyi beklenen 

.,. ~tinadan dunu·· Atinada yapmıştır. 
'"Sırtı · n sabahk' ka 
llıaıtı ı hakkında ld ı rşılaşma me 
"~ 1trıata na-.a a ığıtnız mütemmim 
ı ... " .. ran T . k' 
lL c n0nıa ur .ıye, Yugoslav-""'11Jta nya li . . 
tlhh n Antantı d arıcıyc V ekillerile 
l astarını . evlctleri matbuat mu-
0,20 getıren h • 

rıt de bUyijk ususı tren saat 
rı Lt . alkışlar a 

lif• ttsa is ta rasında Ati na. 
ırtcrı 5Yonuna · . . 

}fi lıtasy0 ... d gırmıştır. Mf-
tttL- •• a Basv ı ·ı "tk qas, vekiller . .._ e :ı Gener<"I 

-._t, Balkan' sıyasi ve askeri yük
antan~ devletleri. el. 

çileri ve konsolostan ile çok kalabalık 

bir halk kütlesi karşılamıştır. Efzon 
alayına mensup bir kıta selam resmini 
ifa etmiş ve bando Türk, Yugoslav, Ru
men ve Yunan marşlarını çalmıştır. 

Zevclerine refakat etmekte bulunan 
Madam Stoyadinoviç ile Madam Anto
nesk::ıya buketler verilmi,Jtir. 

Pek samimi olan istikbal merasimi 
bittikten ~onra misafirler refakatlerinde 
Yunan memurları bulunduğu halde hü. 
kumet tarafından misafir edilecekleri 

{Devarm 6 sncadal 

Paris 1 5 - Alman propaganda 
nazm Göbelsin "Doyclands Hal,, de· 
ki son nutkunda, Danzig için kati 
bir çarei hal bulunduğunu bildirme· 

(Devamı ! incide) 

~ 

Aluum Juma na=ırı General Görirıg 

. ........................... , ............................. . 

o• aa 

<Si lYJ ll"ll lYJ 
İstanbul Müftülüğünden: 21-Şu

bat 1937 pazar günü 1355 Zilhicce
nin dokuzuna müsadif olmakla "A
refe., pazartesi günü de "Kurban 
bayramı,, olduğu ilan olunur. 

BAYRAM NAMAZI: 

Zevali saat 
Ezani saat 

S. D. 

7. 22 
ı. 32 .............................. ·-·······················-·· 

Feci 
bir ölüm 
Bilets~z vapur 

yolcusu dümen 
dola hında ezildi 

Evvelki gece Kadıköy vapurlanridan 
birinde feci bir kaza olmuştur. 

19,45 Kadıköyünden İstanbula hare. 
ket eden Burgaz vapuruna biletsiz ol~
rak on yedi yaşında bir genç binmiş, 

kontrolden kurtulmak için vapurun krç 
tarafına giderek dümen dolabının içine 
saklanmıştır. Ustü başr pejmürde kıya
fetli olan genç, dolaba girdikten sonra 
kapağı ıda üzerine indirmiştir. 

Vapur Sarayburnu önlerinden geçer. 
ken dümen fazla dönmüŞ, ou sırada 

dümen z1nciri delilt~lıY.ı mıştfr. Be
dava istanbula gcçm~ !r.tiyen genç 
zincirlerden kurtulmlk ıçı.'l çok ~alı~

mış,, muvaffak olama}'ı1nca feryada ~ş. 

lamıgtir'. ... 

Yeni yapılan 
denizaltı 

gemilerimiz 
l~.1:1oyada inşaata 

başlandı 
Ankaradan ..=erilen bir habere göre 

Alman tezgihlanna sipariş ettiğim~ 

dört denizaltı gemisinin inşasına başlan 
nuştır. 

En son sistem olan bu denizaltı gemile 
rimizin inşası bir sene sürecektir. 

Bu yeni gemiler de iltihak ettikten 
sonra .donin.mamızm denizaltı gemisi 
mevcudu dokiıza. baliğ olacaktır. 

Hükum.etçit·erin· iddia.sına göre 
· .~ a .. ,. s e ı o~ $ -y ı 

Italyati geıllilCri 
bombardıman etmiş 

Valansiya da asi ~ gemiler 
tarafından topa· tutuldu 

~· ' 

Asi gcmcra1lcr k"lonand'lst m7.a l..:i asl..crlerin bir siperi 
V~l::?·iya 15 (AA.) - Asilere m en Şehrin merkezinde on tane kadar mer 

sup 'bir kruvazör -k:ıraol•kt:ın istifade mi patlam.~trr. Ölen ve yaralanlann mile 
ed~rek Valensiya limanına yaklaştrktan 

tarı henüz tesbit edilememiştir. 
sonra ~ehri bir çeyrek saat bombardı· 

man ctmiJtir~ (De't>a#m 1 jncWeJ 



HABER ~qam postaar 16ŞUBAT~~ 

ı Kamutay 22 marta 
kadar tatil 

~atcv.~ 
~-~ 

. ae Jla· 
Pari8te çık.atı ôvr ~etut" (Aral 

ekoslovakya ••• • 
"Habe:r11

, dün ilk sayfasında, bir İngiliz gaııoteeinin ol't.a.ya. attığı 
çok heyecanlı bjr iddia üzerine nazarı dikkati celQçdiyordu: .. 

.. \Jmanya Çekoslovakyada. bUyUk bir ihtilal ha.zırlryonnU§. 
llHnunla beraber 'bu :htıberi Pari.s muhabirine atfen bildirmekle İn

giliz gu..etcsi ortaya hiç de yeni 'bir mesele atmış değildir. Çekoslovakya 
erkanıhubiyesine mensup bir miralayın 'hiıı yıl önçe yuıp ~rettiği 

bir risale, .zaten Çckoslovakyanın böyle t}ir ihtimali daima göıönünde 

bulundurdqğuqu ve belki de bınıa ka~ı dclP ~n t.Qdblrlerl de almış 
olduğunu ihsas etmişti. Fakat bu tedbirlerin §ekilleri ve terir derece
leri ne olursa olsun, Çekoslovakya haritasına bir ~öz ~tmak böyle bir 
harclcet kaı'§ısında bu memleketin ne derece kötü şartlar içine ctü~i
leccğini tahmin ettirebilir. 

Çekoslovak vatanı Orta Avrup{!:da Girid adw;ı gibi dar ve ttz\ID bir 
toprajc pa~a..ı:ııdır. ldıı.r.e :µwrke~ Prag'm da dAhH byluncluğu gan1 
kısmı, A.lmanyanıtl iQin~ sa_plp.runı.ş gibidir ve "Münib .. !Aypzig • Drcş
lav" müscllc-si arasında hiç de rahat ve emin bir tali ve "mukadderat" 
u3clc etmez. OenybYndaki AVU§turya ye Macqr~t~nnı ve ~imaI!farki
stndcki P.olonyanın da pu ~koslovak vatpıına 1ıpanyajv~ri bir ihtilll 
esnıısmda birer mükemmel "Portekiz'' kesilmiyecckleri temin edilemez. 
Bin:ıenaleYh müttefiki Rom~ya ile Wlıı.ndı#1 ~nubu arktdeki kısa 
ı:ınr~ mü.st@§rul bUtUn ~koslovak hudutlıuının 6\\ph~li birtakım mace
ralara sahne Qlmalarmdan korJmlabiUr. 

B\1-Hunla iberaQcr M0ıaloyakyadaki M.açar ve Almanları ihtilale teş
vik ed~ Kil~ İtillftn igu en kyvvetl' s~~i m~leketini derakap 
M~ ff:!Panfll Jıaline sokmak ve .so~ k@rnıdan @@~irçi k~lm&k da milmkiin 
· ~ldir. Zira on mil~·Q,ıı nüfuslu Qı;$.Q@\ova.kyanm ı~dllki hük\\-

et bir Madrld veya. bir i\1al~ hUkt\metı (\~lc;Jir; çıka~k bir- isyanı 
~erl1al ~muhakkaktır. Ve gene ~oşl V~.Ya, l~ny~ gibi Av
r~nm bir ~cıŞında kendi halille bırakılabilecek lık yer ~eğildir. Or
ta .A~d~ belir~ek !bir kıvılcımıp ~~nr~t ver~i tt-01\k@ öy~ geh-

li v~ korkunQtur ki, Alınann.nm v~ya b@;§ka ı\lJ.r @v~in b.övle bir 
:ınacer~dan kasma.çşğ'ınt tahmi1' çtmek de rnümldindUr. Fakat· İngiliz 
ıue~lnin yer.diği ye ~Io.yi'Jç r~t makamlarmın ~a ~m;!n za. 
:man ihsas ~tilderi bµ tehlikenin nazari ruarak m\i~m dahi insanı 
Yf\se sUrt!k\Uyor. Sirasi iht~ar ~nyol milletinin be.~t mnçera
mıdan, lls~yada hir medeniy.etin, ibUtün bir tarihin inkıraz buluşun
d:u1 da mütenebbih olamzyacaklar ve ibunu d& bir metot, !Qir vasıta. bir 
E:l3tem gibi kullanacaklarsa insanlığm istikbalinden ~ haklı olarak 
ko~ul bilir. ~EKiP <J(JND()ı 

Hatayda hiid e 
çıkarmak azmi ' 

(Ba§ tarcıfı 1 incide) 
Dalıa doğrusu bu vaziy~t münhasıran 

~ smlndasr ]t n~. \)ulu!\an mem. 
ııntı re 11ittir. 

ttatta fran~ya ei~k i~ alınan 
vizeler bile Suriye için muteber ldeğil-
cljr. .Esasen b~~lcr~c Sancaea ~ir· 
mcsi i~\rı hiç lritnscy:e viıe ycriliniyo,r.,. 

S~f~ Partse gidiJinin Hatay: i2ile ali. 
kadt?.r ol~dı~ söylemijtir. 

Httdise çık-.rmak azmi ! 
Gelen haberlere göre Sancakta mahal 

1i ~UkCinıet memurları, her ne pahasına 
oltın:a olsun bu memlekette bir hadise 1 
çıkarmak arzuıunçbdrrlar. Bu arzula
rını yerine getirmde ~lwnaktadıdar. 
Türkler ötedcnbcri tuttukları yoldan 
§aımamakta v~ süf{tnu eozacak talui· 
kata Alet olmtktan ka~rnmak~dırlar. 

spanya 

_ Barselon 15 (A.A.) - Emniyet mü. 
ÖürlUğü dün matbuata a.Şa~daki notu 
verm.igtir: 

"Korsan vapurlar dün Barselonaya 
ateı açmıılar ve fakat şehir bataryaları 
brtfından tardedilmişlerdir. Ahali ara· 
ıınnda müteaddit ölü vardır. Muayene 
edilen obüsler, taarruzun Frankoya yar 
o~ eden İtalyan V\l.PUrlannın işi oldu 
'ğu~u göstermektedir.,. 

Wot ıu suretle b.itmek~edir: 
"~cfrct, infial ve ıstırap içinde olan 

B:ı..n;c\on y.c Katalonya beynelmilel hu. 
kul@ yapılan bu cinai tecavUzU dünya 
efltip umumiycsinin takdirine arzeder. 
B~on, menfur faşizmi tard için mu 
kad~es birlik, fc:.rarratı inzibat ve cesaret 
ka~rnu tem ekler.,. 

Hatay için kons~y: tarafrrf!an kabul 
edilen esaalara bilhassa flatayda yerleş 
m~ emelinde olan ve memuri_yet dola. 
yısile büyük servetler ya~n mahalli 
itıükiımct memurları ve y~banc:ılar ta~
fından mukavemet &<nterilmcktedir. 

Bir koloni &ibi idare ettikleri Sancak 
ta hakimiyetinin nihayet bulmasını is
temiycnler i! birli#,i y~pmak i~in top. 
lantılanna devam etmektedirler. 

Sancaktaki hükumet memurları, tah
rikatta dev~m etmektedir. F~kat TUrk
lcr, bu ıibi ifsatlara aıla kapılmıyor ve 
kimseye füet olmıyor. 

J\n~aranm bu ~ususutaki kanaati, 
SuriytJilerin haJ.ikati erıeç anlayıp, 

Türk milleti ile ldost ~eçinmenin e~ doğ 
ru yol olacı&ı netice.sine varacafı mer. 
kezin~edir. 

• 
ıs yanı 

Ayn,i tcl>liic &,öre Buı;ıos hükumeti 
yakında piyasaya yeni banknotlar çıka

rıcak~ır. :Su h;\n\;notlar halihazırda AL 
manyadıı. basılmaktadır. 

ValansiyadC! nUmayiş 
Valensiya 15 (A.A.) - Cumhuriyet

çi, sosyalist ve komünistler.den mü~ek· 

kep 80 bin kiıilik büyük \ljr bfile ~ün 

şehrin aokaklanrl::ı, dola~ra~ biltü~ ra. 
ıum dü1ma11lanrun bir "mu~dd~ \tti 
hat.. tesis etmcle.dni istemi lcrdiı;. Bir 

murahhas bey.et M. IA:rgo Cabaleroya 
bir karar ıur~'i vererek nihai zaferin 

istihsali yolunda Jiıımielcn bütün ted

birlerin ahnııbllm~i için hükumete tam 
salahiyet verilmesini talep etınitir. 

Feci bir ölüm 
(B~ tarafı ı in~) 

Vapur köprüye yanaıtığı bir sırada 

feryatları tayfalardı:.n bjri duymuı key-

, 
Devlet demiryolları 

fazla varidat 
tahminden 

getirdi 
dam Tamıi.a btı kon1J.ff11D!I'. edett 
- Ciano konu§llldı) 8ÖZ gelıfi _ 
bir yazumıd.a ~nTorı aöylüyof': ··· 

Tan, 15. 2. 37. ,, ,,-e· 
Büyük Millet Mıecliıi dün reis ve-

killerinden Fikret Srlayın reiıliği a.ltın
da toplanarak birçok kanun kabul et. 
miş ve bu devrenin tatil kararını ver· 
mi§tir, Gc;leçelc toplantı 2ı mart pazar
tesi ~Unü y~pılaçai(tır. 

Parti grupunun içtimaı 

Meclis Parti grupu da Meclis ictima. 
ını mUteakip bir toplantı yapmıştır. Bu 
tQplantıda kış tatilinin görüıüldüğU an· 
laşılmaktadrı. 

Anadolu talıvillcri için ictima 
J\n~dolu Demiryolları v~ Hflydarpa· 

şa Liman ~irketleri mübayaa mukavele. 
ler\nin bazı ~ddelerinin tadili hakkın
da hükumet muriib\las11'rile tirket mü· 
messilleri arasır.ıda teati edilmiş olan iki 
mukntlegin tasdikine ve bu ıirkctler 

esham, tahvil ve mümessil senetlerinin 
Srvas..Erzurum ve Ergani tahvillerile 
mübadelesi hususunda Maliye vekaleti
ne müsaade ver~n kanun layihalannın 
dün Ka;n4tay tarafmqan k:ıbulünü °'Ü· 
teakip, Anadolu Dcmiryollan ve Hay. 
darpaşa Liman ~irketleri heyeti umumi
yeleri sa.~t 18 de Z\raat bankası mer· 
ke;inde fev~alAde bir toplantı yaparak 

mübayaa mul(avelelerinde yapılmış oları 
taclilaı müzakere ve tuvip otmişlerdir • . 

Her iki şirket t.!are rnecliıi reiii Ali 
Nizaminin b:ışkanhğında yapılan bu 

toplantıda Maliye vıkileti namına müı 
teşar Raik Bayaal ile nıkid işleri mildil 
rü Halid Numi Keşmir hazır bulunmuı 
tardır. 

Demir yollar varidatında 
tezayüt 

Dünkü Büyijk Millet mecli,indc 
Devlet Demiryollarmın 1936 mali yıh 
bütçesine 1.665.000 liralık mu~am tah .. 
ıisat ilavesi kabul edilmiştir. 1936 mali 
yılı ilk 7 aymdt Devlet Demiryollarının 
muhtelif kısımlarında 4.857.7 50 liralık 

tahminden fazla varidat görüldüğiinduı 
bunun karşılığı görülmü1tUr. Futa ha· 
ıulatm muhtelif kısımlardaki çoğalma:ıı 
eöyledir: 

726,\00 lirfl Yoku huılatından 
ıoş,ooo ,, lrfeSijeri hasılatından 

3,164,400 .. Serohafif hasılatından 
'42&,aşo ,, Muhtelif haaılattan . 
1'f6,40D ,1 HaydarP.~ta Liman ve 

Rıhttm hasılatından 

n d- '·. " .. 1 .. . •• "ıne\'ZU J µUra ~ı soı ge ışı , 11· ı:i'', " ··ı; ge v 
rine kullanılmış: halbuki 50 "ş di· 
uıl mevzu haricinde, sıra.Mı dU~~~ de
ye, yani istitraden söylenen ;.uıda 
rnoktlr. Madııme Tabouis'nin Y ıde tıir 
Aras-Ciano konuşmıtSt her ~~a ~ 11)rU 
"söz geli§i" nden ibaret degıl, fercü· 
tercilmeJi (belki de hulasatan 
meşi) Tan'da ynr1m !Utun tutı:nUG· 

• $ :;. :;. • • ı,a.btl' 
MUT;.cmnıtl tUrkr.e mUyordıt <. ·~de 

• lektJtımı .. 
ti) ; w~·wı stın~lcr ~lıl'!m ıJJıı ol• 
~ıaşamış, adetii bir ls~aı'lJı lif._,,,, 
nıttfttl, Di::im föıiver.tıttJM11 
VfL - Nô, Haber, 15. 2. 31.. deydi'' 

Buradaki: "Bizim Unfversıt~ bilir: 
cümlesi ancak 3u manaya ge e . .,.r
"LahuU bir :r.a.manlar İstanbul ~1 

bU· 
sitesinde (veya Parülfünunund~ be" 
Iunmyştu.'' Halbuki va.-Nu: ·:o. _ _:td\1; 
nim gittiğim ünivensiteye gıdı~-~ 
ikimiz bir Univeraitede idik'' ~· 
temi§. 

* Jf. :(. ·ili"' 
ovıınyn son dalı.'il~n1'd{J Bt ,,. 
tırtsıta.<riyle ommcm gölJl de= il 
rı 1(ıcivcrtlilcr bu ınü.sa,bq 15· 
10-0 kazaıımıı$ o?dıııar. - 'f~ı 

Şoförler cemiyetle
rinden 

2. 37. ~ ış· 
Cümle bu şeklinde: ''Fenert>aJ\~ t.if · 

•• aerxıek 
kımr her maçı 10-0 kazanır 'ter.ti' 
tspo.rla. uğr,aşmadıınm h~lde gbtetll' 
bahçe'ye, her nedense ınub 61ıe. 
vardır: inşallah hrumnla.rınt he~ f ~şt 
Yiınl süıra kanıı on ~alle ren~~' ıerıill• 
henüz öyle değil. Yukarıkı cu~ıız.Jtll· 
d~ğru olmak için, ŞQyle oıma.sı ca:ıJı• 
dı: " ... Sarı-Lacivertliler 10-0 .. 59bıı· 
iyi sıfıra karşı on golle) bu ınu 

ümidi kesmişler 
Yagllan seçime iştirak edenler 

kayı da kazandılar-.'' f}.l\ı 

bu sebeple pek az Sa.rı-Lacivert'in ya bir ar~t Y;,.ı 
(benim yazdığım gibi) bir hattı-. ııff' 
ile ve muhakkak rnajüskUlle 1:'ıı ~ 
rak yazılması lazımdır. ".J{~ • ,,_. 

rine ae "kaurunış oldu .. derken• . .,, 

SRförler cerniy~tinin y~ni idare 
heyeti intihabatı dün ba_ılamlJ bulu-

ler de ~rniyeti{l. hig bir müs~t iş 
yapmadığını söyliyerek seçime işti· 
rak etmemektedirlar. 

Bu sabah görüştüğümüz bazı şo
förler şöyle ~illerdir: 

d .. 1 ldı~· 11• 1 
zanmıı, ı ama oy e s~~ 

mana vardır. 
- Cemiyetten senelerdenberi * • .y. "" 

isteklerimiz var. Liste yapıp. alaka- Ve bu kartŞtın§ ~~·~~ 
dar yerlere bat v.uruluyor. Sonun® t~ı<XJ atoş qlml§, çıkd11 ~' 
bqmlan }\iç b.it müs.~t nctiÇ,e ~ln1a· ıa~ ... _ Tan, 15. 2. 37. ·~ MI 
mıyor. Cemiyete \atediğ_imizi seçsek " ... kal'lştınş esnasmda'' y~~-
bil~ dUek~rimi~\p yerine getirilm<:· bir lüzum yokken " ... ~-
sinde muva{fok 9lun\lmıyac~ma gQ ki" d~~lt ed~hint mer~ı ~_.idi 
re ne d~~ işimizi, gii<:ümüzl! hır~- g~rek ! Peki ama cüml~in ~· 
kıp rey veqniy~ g\delim? Rey verm~· "ye'' ne olızyor? 
ye g'~ceğimize bir sder !.! ~hr dn -~ 
40- 50 kurnı kazaınrız. Bı1 dah~ı---------__....==~'--

kArlı b\zim iç;in .. ~·t• ltalya ve 
Danıig 720 milyon boğ ı r 

meselesi Türk lira ı mukav ıe i 
halledilmek lngllterenln yeni Fransız gazeteı~rine ~ 
üzere mi ? sene bahriye bütçesi ltaly~ bazı ıartl• 

bu lıadar tuta. cak ileri s"rmtlf . .ı.~ 
(Bf!,§ tar~Jı 1 \1.1ıCide) U ~:... 

b · 1 ıı· "l l 'lt,.,.enin y,.n · ı.~h· · b .. t · Fransız ıa.ze\~lc:.ri Roma~\lGA:ı; .. Jaf si üzerine, u c;nreı ıa ın 1-\ manya ngl ""• · ~~' ~ pye u ç,çşı- ~~:."y 
d ı,. ı nin aza,meti bütün dünyada alaka ile rı malumat'! atf~n halı'anın ~ \\l 

nın aerbeat şehir iizerin erti \15k\m'3--·e j mukavelesini im:ı:ala~sı sP°"ol 
ti~i\\ tal'\ı_:ıma~ır.dnn b~ş!~a Qfr ~ex o·'ı tnkip edilmektedir. Fakat yeni deniz kında §Un\arı yuıy<>dar: . ~it•(~ 
lamıyacagın~ ıforet edılmektedir. biitçesinin kati miktarı malu~ değil İtalya B~a.ıW. ~uea~cl~ ~1' 

Lchistanm bu Iwsusta \amamiyle dir. la imza ed~cektk. Wr~ç™ ~~!:'r cJc1• 
tatmin edildiği ve bilhassa bugün ol- i\'wrnanfJ: P-0 t cş.zetesinin bahri geç imza ctmesinçlcn dolaY~ ~~ 
c!uğu gib.i, D.:tn:z;ig kçıridotu ·-c ~~ma· muharririne göre b.ıhriyenin t93 7 lctlcrlc kendi arasında bir fark tf!lf 
nından istifade edeceği beyan edil- . 1938 tahsisa'~ takri~l'\ l ZQ mi\y n mesi, ikincisi de İtalya ~i~,tlız;;\f'~ 
\l}ektedir. 1-{c\tt.-ı.. :WylÇ1'diginç ba. ine dahil olmakla be,· b~r ~ r.fi11et 
kılırs:ı. Lehistan hariciye nazırı Bek lngiliz lirasına baliğ olmaktadır. Bu mesaisine iştirak etmecliğinde:ı ı1i'gel'11 
lngiliz hariciye nnzıriyle son görü~- miktar geçen sen~i tahsisat~n 40 ler çemiyetine ihbar ~ibnesi ıaı f1l,ıı1• 
mesi esnnsındC\ y~pıW.n ~nlaşm\1 hnk· milyon lira fazladır:. huıus~t lıfkjı~da k~disine de . 
km~~ kcsQıdis\ne walumat v.ermi_ştir:. Bu seneki bahri in~aat programı mat verilmesidir. ııiWaııı':. 

Lehist~n Il.Wtbl\~h bu mevzu et- mucibince Ü~ s<;_ffı ham gemisi, aiti H!tırl!çdadır ~i, Japçıny~;..ıer ' 11• 

ra{\~Qa ketum day~anm~~la b~~b~r kruvazör, 18 torpito muhribi, altı v• mukav.clcyi imza c.der1"ıı 1 lJıl " 
mi,yetW.e dahil olf11adığr ci~et .~·tiİ· 

iyi m@lUmf\t alan ~·as\ ~ahnfil bu xa sekiz tnhtc]bahir, bi~k~Ç mayin IU,St<\ ihtira:zİ k"yıt ileri siJrıllU~ 
hab'dleri t~zİJ> ç\ç etmiyo~l;\r. gemisiyle birkaç tane mayin tar~k ııc -..;....,.....;... _ __:_.:_..:..__~-;;-

Hatt~ Vart9yş.ç\~~\ Alman elçi· mhti ve b,dki pi~ tane de tayyare gc- NtusQU n\~IO ,e.t• 
sininı bi~t Hitlçr tw~fı"da~ hazır· Trablu&~a•P. zl~~ ~tttt 
lanmıs olan hal ~li projesini Lehis --~:::.-::==-=-------- 1 o,l'n•~\t.1 ~ • d" \alyan başvekili ~us 1 

• -"-·"~ 
tan hükumetine tc'\· ı ettiğini söyle· A 1 man seti rlerf nln w· tr.fl'I' 
mektedir. Trablusgarbı ziyaret edec~ı 

.ı\ :TI :par lan Almanyada 
basılıyor 

fiyeti kaptana haber vererek zincir çö- l.1 U 
zülmüş, genç de vücu~~ yara ve ezik iş Oa.n n. HSJ mu nı 

seU\m şekil etmiştir. ,ört~ 
B\\ s~\>@.hk~ pp,sta ile ge~ News R.onıadan verilen haberl~f . d~ • 

Chronicle gazetesi Berlin muhabiri- solinini,n. Trablusgarbl .zixare~ ~~ 
nin yazd!ilına <YÖre, hariçteki bütün sile Tr~blus ile TC?bruf ~~~~:r ~ioM Teneriffc 15 (.:".. /\.) - R~eyo ile neş

Tcdilcn bir tebW Uhdrit • Valensiya 
yol\tnun 12 kilometre uzunluğunda bir 
kısmının i,ıgal '4ildiği~i ~Q,im>,~kte.
dir. • 

İ'.:indc zincirler arasından çıkarılmıştır. M(ldÜ{'fi f_!el<fl 
tıemen bir otomobille Beyoğlu hastane. '.rürkiyc lş !3a.nkası Vmu1'1 }4üd\l.r\\ 
sine ~önderilmi~sc de biraz sonr{l ifade Muaoın:ıer Erış pu sa.\la.hki ekspres)e 
veremeden ölmü§tür. Hüviydi henüz .A:nkaradan ı;ıchrimi7..c gelmiştir. Bir 
anla~ılamamı§tır. ' JnüQ.det ls,\anb\Mış. kalacaktır. 

Y t> tak ve 10 dan 12 ınaı;f. ~ · · ft ,.rr· 
Alman elçi ve konsoloslarına resmi edecek olan ınanevralarf ~ _., 
Vt\zife gördükleri zaman nazi usulü ci filolara ıncnsuP. al~ ~ 
~lfıro ~~°'~~\ ~m edilmİ§lİ;. f gıew~ iJ~~ ec!ec~ 
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Cennet 
tınekanııra 
ru ın una 

~ ~~~atnına ~ 
~ Soır bir Belçika gazetesidir. 
~~t~~vası sürüp gittiği sıralarda 
heıı b~~ makaleleri takip ettim: 
~ı ~~. aleyhimizdeycli. Mak\ıs tezi 
~ .. ;oruyordu; bizim bu "pantür
' areketimiz kru"§ısında, bilhassa 
~ b·gaıetelerinin neşriyatı yüzün-
,, ır al'Eıb d'' . ,. tıı... unyasıyle çatışacağmıı-

"'-1!/0rdu 
>ı. • 

b l'ni '71> .. ~t . 
ı:.11: eı·~ enın son nüshalarından 

-...ın ır · 
t ı-.ı·u· ... ırınci sayfasında tam ortada 
~~· 11 gun" ' ' 
"lll tJı 112 şu resim var. Ortadaki ka-
~~~~lar Kurumunu temsil ediyor. 
~~ / Fransadır, erkek ise, Türki-

(Jt 
1lllsalidır. 

~~kiys·oı1 
~.},:de 112 " :M paa- o 6' 
~"'~ ... _-;;.m:wNDRE 

l·~ Q.'O.\"E. vıa.,....., n-c... - T. •· r. cosc;;"° 
ltN,-E 1 

FRANCO.l'URQUE A CENt\'E 

\Jl· 
~. anlar. 

l.'ıtı. · - Kendisine teşekkür 
\Jhıgı .. 

~\lt 'd.l' }< 
~ ltıtiı .. lltı.un u: - Asıl ai?.e ben 

>ıtı~aı'ıi, clt~lll ... Namımı parlattmız ... 
bizle:. ".r ~ bazı devletler biçare 
!aş er onun 1/l>~t~1i hiçe sayarken, 

b .. t:ı •. Bu n ,~iği hudutlar içinde an-
," ı. 01\t la w l'I\ bir g a, bitaraf bir milletin 
t.e~aliiı ~t~i taraf d .. k 
1' , ettiriliy m an şu ran-

le: ' t llsıı . or ... 
tıı;:l~ 01du ki dı~katimi celbeden mese
~e iltı ka~~ı ~Ul>hesiz sizin de nazarı
~ıy n ş~?siyeJaeaktır: Türkü temsil 

1~e ı. n Zekt, vakur siması ve 
-ni d Çok <!\'rj 

~ıı~.devıetler~ başlangıcına kadar bir 
~-"'l aı"' e ar"- · · ım t '<lt f .. , bazı} ...... ,ız lYl O UŞ ur. 
1"nıa · hatta ..... ~rı değil bire karşı bi-

tat .. ,Ut•~~·k· . 
'a.l:ıt-, • ne Zaman~~. ı~.ız olm~şlardır. 
'iııcı başınd 1'ilı-ku temsile kalk
da e llıUna~gıı~ik bir fes, çene
lt:r.~al\'ar ara· tsız bir sakal, ayağm-

"•r ıl> b· ticı.q:. lieıe ır tarzda resmetmiş-

Atatürk 
SelAnlk belediyesine 
teşekkürde bulundu 

SeJanikte Büyük önder Atatürkün 
doğduğu evin Selcinik belediyesi tara. 
fından satın alınarak kenldilerine hediye 
edildiğini yazmıştık. Selanikten gelen 
bir telgrafa göre, doğduğu evin kendile 
rine hediye edildiğini bildiren telgrafa 
Türkiye Cumhurreisi Atatürk cevap 
vererek Selanik Belediye rei,sine teşek
kürde bulunduktan gibi bu iş için çalı
şanlann cümlesine de selamlar gönıder. 
mişlerdir. 

Tekaüt 
maaş arı 
Ne şekilde 
bağlauucak 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 
8 ve 50 inci maddelerinde yapılan ta
dilat ve eklenen fıkralar alakadarlara 
bildirilmiştir:. 

Sahiplerinin tahriren müracaattan, 
gösterilen tarihlerden itibaren beş sene 
zarfında vuku bulmazsa bu maaşlar 

müracaat tarihl::rini ve resen tekaüde 
sevk halinde de bu muamelelerden sala 

hiyetli makamlarca tasdik edildiği tarih 
teri takip eden aybaşından itibaren bağ. 
Jamr. Şu kadar ki bu müracaatların ağır 
hastalık ve esaret gibi kat'i bir mecbu
riyet neticesi olarak geçtiği hükmen 
tevsik edildiği takdirde bu sebeple geç
mi~ müddetlere ait haklar mahfuzdur. 

Tekaüt edilenlere, bunların yetimle. 
rine yukanki fıkra ile bu kanunun mu
vakkat beşinci maddesi hükümlerine 
göre toptan verilen istihkaklar sekizin· 
ci maddede gösterilen tarihlerden itiba 
ren hesap ve tesviye olunur. 

Rami liöyil nahiye 
oldu 

Şehir meclisi dünkü toplantısında E· 
yüp kazasına bağlı Rami köyünün nüfu 

su on bini geçtiği ve büyük bir inkişaf 
gösterdiği için nahiye haline konulma. 
sına, ve yeni mezarlıklar yapılıncaya 

kadar mevcut mezarlıklaıida hususi ka
birlerin bir kişi için 10, üç kişilik ola. 
rak 30 liraya satılmasına karar vermiş

tir. 

Şehir meclisi dün Mecidiyekövünde 
izinsiz yapılan binaların arsalarının es
habına tevzi ve temlikine mütebaki ar. 
~tarın da münasip bedellerle satılma

sına karar vermiştir. 

Baloya davet 

Yenic ı 
• • 

pıy ı 

Dii11 piyanko çel.'ilir7.:cn (Troşcde radyo ka::anan arkada.'Jınıız .Ali) 

inhisar idaresinin Yenice cig:ı.raları J 
için açtığı ikramiyeli müsabaka bitmiş, 
dün idarenin Postane meydanındaki de
posunda Noter huzurun/da numaralar 
çekilmiştir. 

En büyük ikramiye olan otomobili 
Be§iktaşta Vişnezade sokağında 10 nu
marad:ı oturan Umran Nazif kazanmış
tır. Bu ikramiye 23,319 numaraya çık. 

mıştır. 

lkinci büyük ikramiye olan radyo Ha. 

ber ve Kurun gazeteleri fotoğrafçısı A
liye çıkmıştır. 

Ali son günlerde pipo içmeğe başh
mış bulunduğundan Yenice cigarasm. 
dan radyoyu alınca 1937 yılma kadar 
içtiği cigaraları hesap etmiştir. 

Ş imdiye kadar cigaraya 180 lira ka
dar ve~diğini tahmin eden Ali: 

- Hayatımda içtiğim cigara parala
rını geri almış bulunuyorum. demekte. 

dir. 

Yeşlldirekte y.a.n<ıın lktısat Vekili 
Dün gece saat 23 de Y eşıldırekte Ka-

rako hanı altındaki trikotaj fabrikasın. Şehrimizde tetk.kle-
da masa üzerine bırakılan ütüden yan- rioe devam ediyor 
gın çıkmıştır. İstanbul itfaiyesi yangın 

yerine yetişmiş, ateşi büyümeden sön
dürmüştlir. 

Olüm 
Tan refikimizin neşriyat müdürü 

arkadaşımız Sabrinin annesi Bayan 
Emine tedavi edilmekte olduğu Hay-

darpa.ı;a nümune hastanesinde dün ve
fat etmiştir. Bir müddet evvel bir ço
cuğu ölen arkadaşımIZin halfık, temiz 
ve hayırsever bir bayan olan annesinin 
de vefatından duyduğu teessüre işti-J 
rak ederiz. 

- Allah rahmet eylesin • 

SALI 
ŞUBAT - 1937 

Hicri: 1355 - Zilhicce: 4 

Şehrimizde bulunan iktısat vekili 
Celal Bayar dün de liman umum mü
dürlüğünü ziyaret ederek üç saat ka
dar kalmış ve bütün liman işlerini tet
kik edip direktiÇen v~işür. Liman
da yapılan toplantıda deniz müste.5arı 
Sadullah Güney de bulunmuştur. 

Öğleden sonra l5 Bankasını ziyaret 
eden iktısat vekili burada bazı zevat
la konuşmuş ve bundan sonra Türkofi 
se giderek orada yapılan bir içtimaa 
riyaset etmiştir. Bu içtim~da vek!Uet 
ba.smücaviri Sa.nü, Ofis müdürü, Oda 
umumi katibi de bulunmuştur. 

CeHil Bayar Ofisten sonra uyuşturu 
cu maddeler inhisarına gitmiı:ı ve bu
rada uzun mUddet kalarak afyon sa
tısları ,.e pamuk ipliği hakkında iza -
hat almıştır. 

Roman~ra Hariciye 
Nazıı·ı Ankaraya ne 

va it gelecek ? 
~~ 1tii kondÇehı-enıize zekasızlığı, ip-

.... ' Utrnaktan 
0 . at'dır. asal geri dur- İstanbul Basın KurumWldan: Kuru- .-.,:..,,.,,,'Ooo ..... 

Atinadan bildirildiğine göre Roman. 
ya har:cine nazın Antoneskonun Anka
raya ziyaretinin Balkan konseyi top
lantısını müteakip derhal olup olmıyaca 
ğı henüz malum de~'ldir. Bu seynhatin 
martta olm"sı ela çok muhtemel görül. 
mektcdir. 

'a., "Usunu 
~il\ :"'a har· ~rarsanız, o zamanki· 
llı~ etzniYor ~cı Siyasetimizle bunu 
~aı11lahaktık. ~ de~ildik. Ne deseler 
~~hıı bizinı e~ı inkılaplarıınızm 
lu., lısuıe geu canııaını7.da bir değişik
d~~.ııu de Ya trnediğine, 'Türk" sem.bo 

gı~t· r ve .. 
'ltı-ı 1tnıiye . agyar,ın dimağında 

ile b "esıle old .. 'h· ariz b' . uguna şu re-
~ lll'k · ır ıspattır 

~liıı ~ saçları it' · • 
4-b~ lfadek· ına ıle taranmış yü-b· .. r;; ar za . . , 
il' &.d::.ı.a etnıiş, giyd~~~e~en pırıl pırıl 

1" rrı... ıgını yakıştırmı~ 
\a ıtltat 
b~ l-"alnız " 

}..... ı,, J\e-v· ' çalımına bakma tüy 
"<lJı.lrı .. ınden d ... 1 • 1 
~ Uıılubu d egi ... Kof değil ... 

tf!:ı dr>rıiYet ai~ ~ış~na uyan adam ... 
~' ~. faaı .. esının tanı h k kl 

•lfık , durust dü .. u u u, 
rı_ an, senı ,.. . şunceli hakşinas, 

l ~nn P ... tık bir fcro.· ı 
qa~ etrneka ı. 

. isın tuh ' n Sultan Mehmed Han 
una elfaUha! 

<Va • Nu) 
"'-'ıııııınıı-.. ~-----_:_ __ 

._. tı ıı •ınnııııııınııı.-.....~· unıı 
~- ''ll\1g ....... ...,.," 

"a.l'ış a denen §erd 
~ den.en ha en kurtulmak için, 1 
)a.._ dua1al" ve ~rak kavuşmak için bü-
~ ~~e y a lar Ord 
"lllU) &pılınahdır . uya ve Tay-

• · <Türk Hava Ku-

".a , am b+ ,... 
a''Q mır;'* 

mumuzun, 23 ~ubat 1937 Salı günü sa- 1 .. _..,..;6·.;.55~~-~~-~~ı:=:..n at 22 de vereceği baloya bütün azası 
refikalariyle birlikte davetlidirler. 
Kendileri ev sahibi yerinde oldukları 
için ayrıca davetiye gönderilmemekte
dir. Şimdiden balo gününü hatırlat

makla iktifa ve arkadaşlarımızdan ce
miyet hüviyet cüzdanlarını yanların

da bulundur.nalarını rica ediyoruz. 

iÇERiDE: 
* Otobü~lerin heledlyeye vermeleri ıtızm1• 

gelen hisseleri dUnden itibaren halktan alma 
ğa ka.lkı;;tıklurı gllrUldUğUndcn belediye hare 

kete geçerelc bu işi yapıı.n otobUs~ütcri tcczl 
yeye ba.şlanuştrr. 

.;t Hukuk ta.l<iiltesi ve doktora sınıfı dersi 
programına stenografi dersi de tıtıve edilmiş 
tir. 

ı:c Musevi llse!erl Maarife mürac.'latla son 
sınıf talebelerinin 1mtllıanlannın resmi mek 

teplerdc yapılarak resmi mektep ~aha.detna 
mest verilmesini lstemi~lcrdir. Bu ta.lep şa 

yanı ltabul gllrUlrncm1,,tlr. 

• Alman hUkQmeU kutuluk kerestelcrln 
klering yoluyla memleketımlze ihracını men 
etmiştir. Vaziyet tetkfü edllmclttedlr, 

* \"efat eden Stokholm fahri b~konsoır. 
sumt:zun yerine I..agart Şlrmin Stokholm 
ınuavtıı konsoloslu~na tayin edllm!ştır. 

• Almanyaya çUrUk yumurta ihraç etmPk 
suçundan Sabri ve Bodos isminde iki tUccar 

r!:a 15,31 12,2S 115,23 17.44 19,115 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
tzmlrde on kl:Sy su altın® kaldı, 

muba'k ... me altmn alınmıştır. 
• Türk - So\.cyt Urnret nnlaşması b1r 

ay d=.ha. uzntılnuştır. 

DIŞARIDA: 
cı Norveçte kı~n <l:ılgalı bir telslz1e ecncbı 

bir devlet hesabına casusluk yapan bir şahıs 

I<apı dinlemekten alışmış! 
Otel garsonu radyo dinliyor ... 

Diğer bir tahmine göre Antonesko 
martta Ankaraya gelecek cbn Rumen 
Başvekili • 'ataresko ile beraber seyahat 
edecekt'r. 

ya't"1 anmırtır. 

ııı ~O\') t•cr Nrl 'tinin i'im akademisi, dUn 
Pu ı., top'nntıl:ırınn ba .. laını:;trr. 

r Port klz cıırnhurr"I 1 mUddetl bitmiş c,• 

lıın p:ırlnmentonun lçU"llR mUddeUni be:; 
ni ~n'l lmd:ı.r uzatmıştır . 

Beynelmilel eski muharipler kongreı;I 

ilk toplnntı'lını Berlinde ynp:ıcnlttır. 
Jı' T C'tonyn hUlt<llneU 1934 scncslndcı konul 

mu ola.n örfi idareyi altı ay dnba uzntmı,,· 
tır. 

* l"tiçUk antantm iktisadi konseyi dUn 
Yu 11 lavyada Dubrovnlk §f'hrinde toplanmıi 
tır. 

• S..'lhık İn"il•z krıı.lı sonbaharda Vindsor 1 
d' kU l! f:ı!l'c ı..o~ctıar Jumınrasma. takdim c. 
c1ilcc l·tfr. Fıı.'trt sabıl, knı.lm bunu 'kabul 
edeco'H AUphcli lr, 

:t- Alman;.·a hariciye nazırı Von Nl:Syrııt bu 
lundur,ıı bir 'bcynratta Avrupa için bir harp 
teh111·est l"Örmediıtfnl sôvlemlştlr. 

•' Yeni Japon hnıiciyc nazırı Hayaşl mcbu 
san meclislnuo siyasetini izah otm!§tir. 

K©>m D'{Ç~~D D D ık 
~6\}f'<alS<eitD . 

Cumhuriyette IS?11ail Mii§tak Ma-
yalwıı Hatay işiııe d.air yazdığ1 ba.pna
kalcsincle bmitcoilikle bir arada yüril-• rncyc çal şan Suriye siyasetin.den bah-

.~ediyor. Ce ıcvredc tamnan Tiirk hak
kmrn d"ği.Jtirilmesinc imkan olmadığı 

nı yeni yrıpılacak olaııl.arı.n da bu anl~ 
nıada işaret cd:Zeıı nol;talar üzerinde 

yiiriinccc{j'ni kaydetti'kten sonra diyor 
ki: 

Hakikaten ve Türk siyasetinin açık 
bir ifadesini teşkil eden bu izahat ma-

lüm oldu! tan sonra Sancak toprakla
rında komitacılık yapınağa kalkışma

nın bunu yapanlıtr için hüsrandan bat;
ka bir netice vermiyeceği anlaşılrr sa
nırız. M.aamnfih bu serserilerin bir 
şeye muvaffak olamadıkları ve bütün 
teşebbüsleri nazari sahada kaldığı far
zed ilsc bile bu harcketlerile Türk - A
ı:ab dostluk yolunun asayisini tehdit 
etmiş olurlar ki bunun zararını Suri
ye hiikumcti elbette takdir eder. Siya
sete komitacılık karıştığı gün hüku

metin elinden idare dizginleri gitmiıı 
demektir. Bu vaziyete düşen hükii
metlerin akıb0tini anlamak için yakın 
bir tarihin sayfalarına göz gezdirmek 
kafidir. 

Herhalde dostluk yolunun sükün ve 
asayişini tehdit eden bu siyaset eşki-

yasmr tenkil etmek vazifesi şimdilik 
$uriye hlikumetine terettüb etmekte
dir. Ferdler gibi, hiikiimetler de hak
larından istifade edebilmek için ilkön
ce vazifelerini yapmalıdırlar. -

T~ırlb>Dy<e ~e 

ncdlsn~Dnlfll 
Kunm'd.a 1diltilr işlerimize d!lir bir 

seri moh"tlle ne,şrcilmı Hakkı Siiha ~z
gin'i>ı 1 7:hı yaztlarımn iiçfüwiisii de 
]"ıktı. 1-lalckı ;Şiika Ge.?.ghı bıı ya,zı~ıı-

da çocu7:lam tatbik edilen terbiye u· 
su1lerinc1en uc disiplfridcn bahsetmek

tedir. 
Muharrir yazısının cmurtda şunları 

söylüyor: 
Kültürde yeni bir hız ve kalkınma 

ba§larken, bina, lfıboratuvar gibi şey
lerle birlikte disiplin meselesini de bü
tün inceliğile gözden geçirmeliyiz. 

Bakanlık, bu hmmst.2 hazrrlıkhdll'. 
Her yıl idarelerle hocalara sorarak 
terbiye ve disiplin eksikliklerini, bu 
no~sanlann doğurduğu bozuklukları 
not ettirmiş, raporlar yazdırmıştrr. 

Sonra. 7.aten Maarif Vekaletinde bu 
\'gi.in idari vnzife almıs olanların hem~n 
hepsi hocalık etmiş, mektep ve çocugu 

bu bakımdan salfi.hiyetle tetkik e?niş 
de;;.erli arkadaşlardır. 

Elbette onların da kendilerine göre 
notları. tecrübelerden cıkar1lmı§ fikir· 
!eri vard•r. Simdi sınıf başında bulu
nanlarla on1armld!cr birib'.rine eklene
rek mesı>le bir neticeye bağlanabilir. 

Uzun bir tecrübe gösterdi, ki çocu
ğu kendi insivr.kının frenlerile fffialık
tan korumak imkfmı yoktur. Şehirden 
polisi kaldıramadığımız gibi mektep
tepten de r..ezayı söküp atamayız. İleri 
bildiğimiz birçok ülkelerde ~ismani ce
zaya halfı el sürülmemiştir; hatta 

"self guvernöman" la idare edilen 
mektep niz..'lmnamelerine muhtacız. De 

ğil bütün hocalar, bütün müdürler, a
ğırbaşlı iyi çocuklar bile bunu istemek
tedirler. hlüjdenin bu noktalarda da 
b"'.i sevindirmesini bekliyoruz. 

ViyHna tizerlnde 
t'Srarengfz 
tayyareler 

• Son günlerde Viyana üzerinde bit1 
takım esrarengiz tayyareler görülmek. 
tedir. 

Dün sabah saat 10,30 lda esrarcngi.a 
biı tayyare d .. ha Avusturya hükumet 
merkezinin üzerinde uçarak dumanla 
orak ve çekiç remzini resmetmiştir. 

Bu tayyareyi yere inmeğe mecbur et
mek için as' eri Tayyare meydanından 
birkaç askeri tayyare hareket etmiştir. 
Esrarengiz tayyare ÇekoslovakyaJ hudu 
duna doğru kaçmıştır• 

• 



Yunanlılar (26 senelik Yunanistan filmini ptilar. r

Sovyetler (100 Gün) filmirii ya~laı. 
ltalyanlnr (KaraGömlekliler) filmini yaptılar. 
Alın:ınbr (Azmin zaferi) fihnini yaptıl:ll. 
BulgwrLır (Ye!:rniş senelik Bulga.ri.w..n) filmini yapıyorlar. 

• 
vernıor_; ı) Bir buhran tam 0 r 

• • • 

n • e.'eri d~1 
19 'Ştl'bat 937 cuma &!:~~ 

iP 

. ' 
sınemasmaa. ~ 

o 

Ga.utcmt:ıc, ~ll%elllk doktoru.. adresi 

oe hak1ld veya müstear adla.r:mWa f10l"8 

cağmn: ı:unııcrtn ccvap!ıınnı bu sUtundıı. tuıurııunuz. Bu cevap:nrr- Par1ste anla~ bu!rm 
duğumuz ~ını: m ~ ,,·erme'h'tedir. GUzelliğln11:1 DOksan bır.ılkan ikus".ırlarmm ıtıtre 
yazmız. 

geçırıyoı·sunuz lr 
k 

Solgun Füsun imzasiyle sonilu· 
-106 - j 

yor: 
25 ya.5mda bir genç kızını. Bo

yum 1,55; göğsüm 85; bel 65; kal-
ça 90 kilom da daima 54 ile 56 ara
sında. Bunlardaki eksiklik veya 
fazlalıklar nelerdir? 

Saçlarını nçı:k lnımrak, fakat ren· 
gini b:>yamadan biraz açma.~ istiyo-
~ A!man pnpntyası lruThmdım 
faydasını görmedim. 

Cildim pek düzgün değildir, ba
zan küçük beyaz k:ıb;ırcıklar dn olu
yor. Ne çok yağlı ne de çok l:urudur. 
Çok aülerim ufntı: tefek kmşıkhkfar 
da hasıl oldu. Düzgün bir yüze m~-, 
lik olmnk için ne ynp&ymı? 

Sonra l&pikterime bir şey sür
mediğim halde dökülüyorlar mani ol 
mak ve uzııtnbihnek için bir ilaç tav· 
siye edebilir misiniz'? 

Ellerim çirkin, biı-nz buruşuk ve 
Clamar!arnn gözüküyor. ı 

Bir de birk.ı.c znın:mdrr kc.num 
büyüğüme başlndı ne tarzda bir jim. 
mwtikle kü!;ültcbilirim? 

CEVABIMIZ: 
1 - Boyunuza göre kilonuz pek 

fuzhı dcıildir. Sizin i~n ideıı1 ölçüler! 
şunb.rôr: Ağırlık 52 ile 53 kilo ara·1 
sı; göğüs 8f, kalça 85, bel 63, kol 
26, oylu"~ 47. boyun 32, baldır 32 
santimetre. 

anlnşılmadıkçn, izalesi için ilaç tavsi
ye edilemez. Siz kirpiklerinizi müte
haSSIS bir doktora muayene ettirmeli· 
einiz. 

6 - fl!erinizi güzelleştirmek için 
size bir d kremi tavsiye eddim. 
Bunu (Cndiniz evde hazrrlıyabilirsi
niz. Bu friksiyon kremiyle ellerinizi 
sık sık ovnrs~rz çok fuydasmı görür
sünüz. 
2 Yumurta sansı (yumurtn taze ola· 
<:ak) 

2 ka • tatlı b demyağt 
3 O gram gülsuyu 

8 gram tentür dö benjoin 
Evvela yumurtanın sansını ba· 

<lemy~ğr ile döğcrsiniz, sonra da gül 
suyunu en sonunda tentürü ilave e· 
dersiniz. F riksiyondan başka ge· 
celeri yatm dan evvel tersine çevi
receğiniz eldivenleri huna batırır, 
gene ters yüz çevirir ve ellerinize gi
yerek bununla uyursunuz. 

6 - Kann büyümesine mani ol
mak icin beden hareketleri ve uzun 
yürüyti_şlcr yapmalısınız. fazla yağ. 
lanan knrmlarm yağlan mütehassıs 
bir masajcı tarafından yapılacak ma
sajla tla i.znle edilebilir. 

yan r 
'~üzellik doktonı,, na sordu

ğunuz suallerin cevaphumı bundan 
sonra "Bize sorunuz, size cevap ve
relim,, sütununda bulacnksIIl.lZ. 

Yeni eserler: 
2 - Acık kumral saÇian boya· 

mamak bizce daha iyidir. Boya saçın 
rengini yavaş yavaş kaybettirir. Saç 
larınızı sık sık yıkayarak temiz tut· aça kızı 
mak, ve yrkadıktnn sonra gayet iyi Hasan Ali, bu defa Vasıf Ona.Ua 
kurulamak ve ~mli bırakmamak su la birlikte Pnşldnin en kıymetli eser
retiyle d ha nçık renkli gösterebilir- lerinden Maga lcrzım türkçemizc çeviz'. 
siniz. mi.ş bulunuyor. 

3 - Çildinizdeki küçük kabarcık Pu.~. kendi eserlerinden tmııma.k 
forr, vücut temizliBine dikkat etmek istiyenlero Maça kızını tavsiye eder.iz. 
ve hazım cihazınızı muntazam işlet- na1:ırkö1J sulh 1mktı1c Mlcimli{jin<lcn: 
mek suretiyle yok edebilirsiniz. Bol MUddci ayı mama çifliği tahibi Ay
sebze ve taze meyve yeyin. Ac.rk ha- şc Re.şidenin müddei aleyh Yeşilköy 
vadan mümkün olduğu kadar fazla ayı mama çiftliğinde mukim Tevfik 
istifade edin. Obnanlı aleyhine açtığı 200 lira alaetı.k 

4 - Düzgün bir cilde malik ol- davasının cereyan eden duru§masındn 
manm en basit çaresi masaj ve ov- milddei aleyhin ikametgahının meçhu
maktır. Derinizin ne pek kuru ne de liyctine mebni ilfı.r.cn tcblignt yapıldı
pck yağlı olduğunu söylüyorsunuz ğı halde mahkemeye gelmemi~ ve mUd 
demek ki normaldir. Tabii ciltlerin dei 23 nisan 936 tarihinden 30 eylfıl 
masajında çok seyyal bir krem kul- 936 tarihine kadar merayı müddei 

lanabilirsiniz. (Gazetemizin 24 ku· nleyhe icar ettiğini ve bu iddiasını mu 
nunucvvel 1936 nüshasında kadın kavelc ile ispat edeceğini ve mukave

yüzlerinde kırışıklık olmaması için 
çok faydalı öğütler uzun uzadıya ve 
resimleriyle anbtılmıştır. Bu maka
leyi okumanızı tavmyc ederiz.) 

5 - Hiç bir ~ey kull~nmadığmız 
halde kirpiklerinizin dökülmesi her 
halde göz kapaklanmzda herhangi 
bir rahatsızlık yüzünden olmalıdır.! 
Evvela bunun carc;ai bulunmalıdır; 
kirpiklerin uzatılması meselesi ikinci 
derecede kalır. Rahatsızlığın sebebi 

leyi ibraz edeceğini ve muameleli gı
yap karannm ikincn tebliğini talep et 
miş ve müddeialeyhin ikametgahının 
meçlıuliyetine mebni muameleli gıyap 
k:ırannın mı.nen tebilğine karar veril
miş olduğundan ye\'mi muhakeme o
lan 8 mart 937 pazartesi saat 10 da ı 
mahkemede bulunmanız veyahut tari
hi ilandan itib:ırcn ~ gün zarfında 
itiraz etmediğiniz surette mahkemeye 
kabul cdilmiyeceğiniz ilanen tebliğ o
lunur. 

Mi 
G~\.\>t~itfrz.E. ç.oK \Y\ E.T"fiN\Z... r-"E 
()L1)v M ··~ MA\'tSAOI zlvARt:1ı- ~Jr.~_.....,-

11Jıı.-.rı~,,,_,.,""'7::;:;:r--~~ Nil.NE l> l R ? 

(K. E.) lmzo.siyle aklığnmz bir 
mektup deniyor ki: 

'~ un hanı gözlü laznu 
seviyo:u.'11. Beş sene ~ bakı~ 
tüten sm-.m O-<";::mu ona .nLıttım. 
Smı ~ öğrendim lô o d beni &e

vİyormuş. Çünkü m~-tebi bitirip vn
zife ile lz:nire · ttim, orada iki fiene 
kıilih:n. Bu müddet zarfın se\-ııili
me b bir9ok izdivaç tekliReri 
yaptl~ halde o hu tcliplerden hiç 
birini. ;.,, reddemıİ§. Ben is-

tin~ de ~ beklemiş ol-
duğunu i · etti. Evlendik. Fmt 
• · müthlş bir laskançhk içinde 
lawanıyonun. Her gece mülhit rü 
yalar görüyorum. Karon üstüme tit 
rediği halde kendimi kıskancliktan 

~ .... 
kurtaramıyorum. Ona aynlmagt 
tek1if ettim. Ağlıynrnk ellerime sa
rıldı. Benden ayrılırsa yaş;yamıyaca
ğmı töylcdi. Ne yapayrm? Nasihati· 
nizc çok muhtaCllll.,, 

CEVABIMIZ: 
Karınızı kimden kıskandığınızı 

yazmıyorsunuz. Evinizde uzak ak
rabadan veya ya.bruıcı bir delikanlı 
varsa onu uzakla tırmak ve yahut 
ailenizi c.Lırak o evden uza"k18.§mak 
suretiyle krskanglıktan kurtulabilir
siniz. Eğer bu luskançlık muayyen 
bir şahsa kar§I de.,.Oilse tamamen ma· 
nasız bir his ve vehimdir. Sizi sene
lerce bekliyen ve mesut etmcğe çalı· 
san karmTZdan ortada bir sebep yok
ken şüphelenmeğe hiç hakkınrz: yok 
tur. Hele ondan böyle bir sebeple 
ayrılma~a kalkışmak deliliktir. Saa
detinizi keneli elinizle yıkmaymız. 
Hem kendiniz betbaht olur, hem tele 
o zavallıya müthiş ıstıraplar çektir
miş olurt:unuz. Sonra kannızı şid
detle kıskandığmıza göre, onu fazla 
seviyorsunuz demektir. Sevcliğiniz 
kadından nasıl olur da ayrılmak isti
yebilirsiniz? 

Anlaşılıyor ki asabınız bozulm~ş 
tur. Bir buhran geçiriyorsunuz. Bu 
buhranın sizi sevk edebileceği fena a· 
kıbetlçrden sakmmağa çalışınız. Ve
him ve hayale yer vermeyiniz. lrn
denize hakim olun ve bir aile babası 
bulunduğunuzu düşüni.inüz. 

* J(. • 

"Marinella,, imza.siyle mektup 
gönderen okuyucumuza: 

Daniellc Daieux"nün adresi şu-
dur: 

7, Bulevard Richard - \Vallacc, 
Neuilly P ARlS 

Istırap çeken beşerin acı ve cıı:ılarını bir lblc adeta dclik.:T-ltl:.şmtştrr· \"ll\"al 
dindirmek için doktorların yarattığı eu ingiltcrenin "Ope:::ıtörler . r.~-6a 
&on harika eski kalblcri yenileştirmek- kolleji,, bu }rafta rı.kdettiğİ. ıçt. ,~eı· 
tir! doktor o·~oghncı:sy'nin mocızeJ\erar.' 

İrlandalı bir operatör geçenlerde has· ran ameliyatlarr hakkrnda bir 1:°~ 1151111 
ta bir kalbe aşılar yaparak ve l:albi sat. dinlemiş ve ba r::ı.tın l::§ifler·nı~ğılıııı 
hından dikerek bütün doktorluk dünya· en mühim ldo1:toıiuk icatları o)d 
sıru hayret ve hayranlık içinde bırak· l:ar.ır vermiştir. ______.,.,. 
mıştır. Bu zat Londra kalb hastalıkları ,, 
kliniği mütehassısı, 'doktor Lorans O' in g • • Z h 11 

§Ognessydir. Tecrübelerine kediler ve 

kalbleri zayıflamış yarış köpekleri üze. Si İıh8 1 
rinde başlamıştır. Bu köpekler çabult d8 
iyile§mişler ve tekrar yarış sahaıanna "f sl i k ba 1 ha k ti H1 ~ 
döndükleri z:ıman eskisinden çok dah:ı d• d " 1 yorl]lll'l 
çabuk koştnklnn görülmüştür. en şe uyu u~ . b11sıısı 

A§I. kalbin sathı üstüne dikilmiş ~ Niyuz Kronikl gazetesının 01d:J' 
~iryanlanı biraz fazlaca olmak .üzere ta- muhabiri, İngiltere 'kralının hastad:rdı~ 
.ze :kan potnpalannu§tır. Neticı:de hay- ;ğuna ve hastahğuun end:şc u~n ti!<ttıı 
v;ına yeni bir ki:.lb verilmiş gibi olmu§- na dair çılrnn havadisleri tekx•P et se)'itı 
tur. ~onra; k:-al muhitine endişe veren :o) ıe 

... "kb 1 d so-yıu··yor ~ ~ Şimdi doktor, ameliyatı o derece mü· ııtı a .. ol uğunu 
kemmcl bir hale getirmiş bulunmakta- diyor: .• şe~ıt 
dır ki son asrın en taze amel:yatı olan "Kral Sekizinci Ellvard, tabii gib" 
hu ameliyatla insanlara ihtiyur.lz~rruı ~!tında tııhta ~ıkan diğer kfal~~r ıs af 
kalblerine mukabil yeni knlb verebilmek tac giyme merasiminden benüZ·ın&İ~ 
tcdir. uzak bulunuyordu. Halbuki şı ıcad'r 

Bu operatör, ':!oktorlarm ümitlerini kral ve krali~enin önünde mayıs:ı 
kesmiJ oldukları "Anjin Pektoris,,ten ancak altı ay zaman vardı. . beııtiS 
must:ı.rip altı hastaya muvaffakiyetlc Taç giyme merasimi, bugun ·f1"tl' 

ameliy2t yapmış bulunmaktadır. ilan edilmetniş olan birçok '°"!~a.,ırı' 
Bütün bu ahı vakada c!a hast&lar lan ihtiva etmektedir. Saray 

1 
biitii!l 

nltmış yaşını geçmiJ i:ı::anfardı. Hele menı:up e;.':::.:;:n tırifine göııc:. •..+eıs't~ 
• . . dan ıııı• .. 

islerinde bir misyo=ıerden dul kalmış o. bunluı: "Hcrhangı ınsan ~,. 
l:ın 65 yaşmdaki kadın 18 ar.dır yüzünü pe,k faı:laJ::lır,.. Kendisini s<>k iyi tal ı\ııt' 

ünkii krll J1f 
ı'Jkay,amıyacak kadar ağu hastaydı. Bn !arın ifadesine göre bug .. .. • ~ıı~ 
ikadın şiml:li ayağa kclkmı,Ş. her hizmeti- er Jorj, kardeşi Vindsor ~~u~u Ve ııet' 
ni kendisi görmeğe başlamıştır. l tahammül istidadında degıld~r. ticel'! 

63 yaşında olan bir erkek hastanın hangi yersiz bir ifrat müessıf rıe 
kalbi de ~ok zayıftı bu adam şimdi :yeni tevlit edebilir.,. 

Bu perıembe akşamı S 
Sinemanın en büyük ve 

HARRY BAUR 
lV AN MOSJOUKlNE ve 

A V sineıtıasınd' 

deh:;;~~~ cHANf A~ 
GEORGES RtGAVV 

larafınd:ın f evkalUtk bir surette yaratılan . k•dısJ 
Garkolmuş bir denizaltı gemi~inin .ınkazı arasında iki erkeğin bir uııif 
lcalbi için mücadelele•·i ... Fransız bahriyesi mulıiti.nde cereyan e 

büyük bir a§k romanını tasvir eden ·ç 
His, heyecan, aşk 

DENZAL Ti & ,,1 
KAHRAMANLJU~ 

ağda Bülb .. o• 

Şarkın efsaneler diyarı Bağdad'da geçen bir aşk maccra.st, Şarkın ruhnUvaz 
şarkıları ve en kıvrak havalarını ses lmı.ı:~esi Jlilnir<ı Mchd,:Yc'nin ağzından 

dinliyccck ve bu filmde tahayyül edilen saadeti görer~k aranılan 
sevgiyi ruhunuzda yaşatacaksınız. 

R sincmnsmd11 

asında -24-
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Bir uçurum 
açıldı 

d(ı''Diı« .:ıaat on. dörtte Tarobya, yolun-, 
~Bay V ô.ltid GUnscli'nin otonıolıili 
l.Q ıı {lkmıf, a{Jaoa ~rparak par~
C:ıttı:· Fakat &y l'cihid, bir mtt
tehr ~-m~. muk.akkak olan ölüm 

ikesuu cıtlatmı§ftr." 
t~ Bay Aluned Nuri Karakuş, bu satır· 
~ 1B~k~ke~, gözleri f altaaı gibi a.çıl
Gett ütUn vucudunda bir ürperme his
bi L Za.tnanlar<lanbcfi iç.inde eyanan 
~·t şüpheyi, bu suretle halletmek im-
~tnı, tesadüf ona vermişti. 
~eucn kendine söylendi: 
- :a11 f rrsatı kaçırmamalı!" 

~~aıeteyi ylizi.ine doğru kaldırdı ve 
ec&.nrn. VCrdiği garip bir ~!e: 

; Vah zaYaUt Vihid! • dedi. 
he a~sında, koltukta oturan kansı 

nıen seslendi: 
- Ne olrnu.ş, ne var? 
Erkeı •.. 
l~ ~oz u.cuyla bakarak onun sa-

C. l&'dil. 
~'Y\~nt bir an tehir etti. 

qll: lfi bd:m, temr helecanla eo.r .. 

..... . 
~~~ •U.~".Q,fl'!lll ! ne var! 

~l fitı üzerinde dunı.ldtY,Ak: 
~atı. o.tQ.mobU ka~sı ! 
~~ kldln ~rloo~n fırladı. Feryat 
.. c~~y~ ıaldrrdı: 

iı~t~ ~t :Rafaku , mini olmak 
' 1' t\\\kiciet didindiler. 

~~\ hel~la satırl~rı ok\@f,ğa 
~ ~:"'"· v~ d~aklart mUtemadl
~ ~t e\l!yorQu: 

~\\ mu.' ÖldU mü? 
\\\.ıı ~Y o.mu~l\tından tutl!{l, za,p 

"~~Yır, ölm~i. .• ur cı~ bir bere
le%~~. 

KevF;er...~' bir koltuğa. yığıldı. Sinir-Jeri 
b ··~ııır 
aşıtı.dt. 1

• Ht{)hmı. hıçkıra ağlamağa 

J\rtık sev· 
ıs buıtmd '11Sku mi '! kocaJilna. kll,r.şı 

clığını kcnct~iun~ mı? .. Neden ağla-
t 

h.._ l de. bilmiyorou. Erkek, oda 
. ·~ a'" 

Çınde Waift. ~ yqjan do!l\QIYOl'<tt. 
Vahid! ~ır ümit vardı: 
~ Old~::ide arasm?a bir müna -
nı~lıt ı::ı nu çoktan nn!aıru.,tı. Onu 
lıııııaıt . eden mesele bu değildi. An-
r.lt .. ısted ..... 
~in b 1~· nıerak ettiği ~ey, b'J 

Peyda ett~. kadınla neden Jt\ÜDş.sebet 
~~~~k~ŞU'gi. O, bir ten caı~bes\pi 
"al"sa? \' 

1
• F'akat ya ~~ka bir §~Y 

lı '- kaıp r·k· ., .,.aYır ~ , ya \ ·ır.... • 
sırt • haYtr bir v· ··· Bu olamazdı.. . Bu 
ka-01nçlı ıcdan az:ıbo·dı .. Sıh!ı~tli bir 

~~~ ~~la~l~i anı~ kQC{i,s,mda?\ b.tk· 
_ lıgın n ı:n~tı ... Ş.unu anlamak, hu-

''Qi k.ı~.,~t_n n~ri geldlğiııi b.l:r do~t r 
QU}J'>ot~'iifCtJn~ ıA . A 

··~k koli, ~z Jl\ffi. Sot:\ra llacı 
~l'ı... ıYo çılurqu ... 

le. •mntn .. · 
· onuna geld\. $ort bir- 8.3S-

~ 'ftal'di 
'~ \ll~l!(ıs.~ artık ağlama ... Do!tu-

r~Q\n hır. YY.rası yok! ... Bu g-Oz 
t.. •. aer ha~e faydaıu \'ar-? .. Beni din
'tıttlQı: SO::rrı de eu dakikada sana bazı 

Nerede buluşuyordwn~? Bir p.r!On -
yer mi? ... Bir otel rni ? .. 

- Otel. 

- Pek ala ... Adr~ini soracak deği
lim. Za~en Vahid TA?n~indir ... Her hal-

de rahat bir yer intihap etmiştir ... Sık 
sık gidiyor muydunuz'! 

Kadın, inlOOi: 

- Nuri! Nuri! Allah aşkına merha
met et! 

- Ne, merhamet mi'! Bu kadarcı
ğını öğrenmek de hakkım değil mi? 
Söyle bakalım. 

Saide, büyUk bir gayretle kendini 
topladı. Kocası oda.da Wş a~a.ğı, beş 

yukarı dola~ıyordu. Biraz şükun bul
mu. tu. ÖnUne ba!tarak; 

..... Mademki her şeyi bilmek istiyor
sun, dinle! Sana olduğu gibi anlata -

yım. Fakat sakın sözümü kesme. Tek
rar etmeye m~Um yok. 

- Peki, dlnl\)'o.rurn. 
...... N"U.n! emin ol ki kwdimi m~r 

g:Qşte.rme~ çal~rnıy~ım! Sa.na Y'f· 

mm ederim. Reni çok tıtviYQfd.un. Ben 
de eeni ll<e\'tyQ.1<\\m\. 

~k~in tMr aa-rel\.~ine ~ar§l, elini 
~~ldtr~rak: 

""""' Suşl V~~dett\l\-' si,ik6nla dinliye
Qe~ti,n ... 'Evet, ~1\ de~'·~ ma~a-

n ra-tm~n ~le ÇQ~ .ev~N\ım ... o -
l\UD için bu tJiıı l\afikul~de b.il" ~-
•t oJ(\u_fqnu tN~V\'Uf etme... ~·et. 
o ~uim dQşturod\lr. B\ınu inl\ir etmi-
YON«\ ... Fakat zannetijf\n gib.\ bir ıe 
kild~ ltuu ... ~l@ ö1h~ ılk ,.ık gitt!ti
mtı. d~ l'Q.kt\l, .• JI~tti ~ h ftAll\r· 
ea .. ~ 4fil!yorsun ya ... K&.~ gibi otu-
ruyorouk ... Bu, blr çılgJTica aşktan zi
yade bir şefkatti.. AffcderFin, bunları 
aana söylememeliyim ama, mademki 
istiyorşun izah3ı,t v~ti:torı.un ... Bizi bi
ribirirni7.e bağlryan en ziyade ayni fi. 
kirde, a~i histe, ayni ~ör-tlşte oluşu
muzdur. 

K~duım h~ir ~ıü erkeğin kalbine 
\?i~ kısJ.Ml:~l\k bıç:~b şap).ıyocqu. El· 
leri, cebinde, tırnaklarjyle avuçl~rını 
pş.l'alcy.q.f4u. Kadm) do~Yl! söyleql · 
ğine emin olarak, rahat tahat içini bo· 
ealltıkça ve bur$n dolayı d~ kendini 

mazur göster~ine emin oldukça, er
kek lt,i.isbütün ~~ll,\yor, snrarnyo~. 
sarsılıyordu. 

K~rn. devam cdiyo-N\u: 
- İşte, ~imiz de ff.zı ~v~rdik, ~

'blı;~\ı sev~di~ ... Fenni ve tıbbi konfe-

r~M}aın dil\lent~tet\ ~vk duyardık ... 
Ne bileyim, x~tarı tenha ve y~\ ki);. 

~elerde t~biatı seyı:ctme~e bayılırdı}\. 

Uzun uzun_ komı~ur, ve mUnakaşa eder 
dik ... Emin ol ki o anda da aramızda 

olup bizi dinlemcne qe hi,çbir man\ yok 
tu ... Hep sözlerimiz kitj.p, tiy~tro ha~

kında, yahut musiki etrafında cereyan 
ederdi... Evet bizi bit+eştircn ~ayvani 

bir histen ziy:tde. fikir, rqh arkada~
hğıydı. 

- Namussuz! 

Tenten Amca 
SukYtu hayane 

nJI <Si ır lYJ "(Q) ır 

~:f e~1"8ln ... ak hakkım oldııi1t1nu iti-
dar "trn· Bu nıescıcnin b~ni ş.1~ • 
ı 1Yece.t:.· · 

Artık bütfuı muvazenesini kaybet • ·-:-:=-::-.....,.....-----,---....,.-----:--:-: 

~![h t>Inı idc!ia edçmczsin .. 
de ıa. ile ··ı . 

duran b. ~~c\\l. Masasının ij'ZAriıı-
~~: it kfı.:;.. 'r.!". 

lıv'1l:V-orınuş i~·~ \t~sçce,t:i tıJdı.· Ye~i 
· S' bı. evı.rdi, cevirdi. b~l:-

mi:. k!.fıSıJ!m karfi.wµıda savurmadığı ı 
küf\ir. kalm.ıyorou. Gen<} kadın, başı
nı kald~rdı ve o a.nda ~·mşek gibi, Ya
ziş-e~in fcc:ı.at4\i an,ladı. 

~a·~ . 
• 

1 ~. lu~~ıra h 
.\hrn~t :N . ıçkırn ~h.YQrd~. 
_ l"> ur1, ""rt '-' 
~ QJrak Ru """ rı'1't ~vırla. : 
;~~p v~;! Ul.O.Ymunluk\aq. da ba-

O, bu sözleri!e, ioap Gdcnin tamami
Jo aksini itiraf etmişti. Aralarında dol

ma.k bilmiy-0n bir uç:urumun :ıçılması
l'\3 sebep olmu~tu. 

~ab ~i\n~e ilk Qcl" 
ıo .. .._~ Sözler k ~lar~ işi\t!t1i bu 

(Hatice Sürç:yua) 

i~\ Si~ç\\. v:rsısında genç kil,dın gW. 
hayretle. kocasına bak-

'lti\ 
vatıı ~~&ebetiniz k 

AyOok DDs:uın 
der.si eri 

Cdiyor., aç zamandır de • 
,_~ki se~ 

- Ona e · 
l\ud rntndiın... Salı v\: Cupl~: 

ın §1§~ 
- Şac.t • ın,Iıkla İrkildi. C:Srşamb:ı ve Cumartesi: 

~·o _, ın ll'\ı ' "D ~ : • 
:r~utı, ·~ B:en · ... ·~nı l\,pt.al mı san~- Y• 

~kat Q, ~•'h he.r 6eYil\ fHkınday:qn... !-{er ayın biri~w~ ~~\1 ~ 
~0l'd ~~u ~ 8"" 1'.T İki · 

Unuz?... -ıt··~ "'\U'~ tıuıuıu- .. . ncı .. 
.,._ ..ı\Uah Ao:I. ,, Üçü'1cÜ ., 
lia'\Pd' ~~. flWı N · t O d . 

J. ı, konıedi ' urı .... ., ör üncü ,. 
f\lh ll~ d9jil. .. I Olursa llqinci ,. 
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Vazan: Niyazı Anmet: 

76 sene evve~ bugün 

Somatrada en kor unç bir 
zelzele her şeyi toprağa gömdü 
Seng Gül kasabasını arayanlar bir lilrlil 

bulamaaıJar çünkü burası denizdi 
iki ihtiyar Somatr ıı aha. iyi ıkiye ayırdı. 

Duadan sonra ö!üme razı o:anıar 
kurtuldu ve kurtuımak istiyenter 

tıenıze gömülctü :er 
1861 yılı 16 ıubat günü 76 sene yer sansmtısı hissedildi. Kulaklnnnı 

evvel bugün Somatra adasında miit· topraktan aymnıyan Somatralılar ne 
hi~ bir zelz"le oldu. Zelzele çok yapacaklarını şaşırdılar. ihtiyar bir 
siddetli idi. Orada bulunan bir F ran yerli: 
;rz gazete.i muhabiri gazetesine zel· - Bu iyiye alamet değildir. Biz 
ı:eleden sonra yazdığı makalede ~öy- de bizden evvelkilere katılacoğtz. O· 
le diyordu: nun iein herkes duumı yapım ve ö· 

-Somatra zelze!esi, Paris sokak- lüme hazırlansın ... dedi. 
lannda ve bu yazımı okuyacak mc· Bu ıöı; Somatrıılıhm büsbütün 
deni ~ehirlerde yaşıyanlan belki 'hiç riledc:n cıkardı. Ahali: 
Alakadar etmiyecektir. Fakat insanın .. ="Ne yapalım? Canımm kurtar 
tabiat karş•sındaki mevkiini göz ö· mak için n~reye gidelim? diye ınzlır 
niinde canlandıran bu zelzele, diye· myordu. 
bilirim ki yer yüzünün en korkunç BaJka bir ihtiy'1.r: 
sarsıntılarından biridir. Hareket iki - Cnmnı oc:ven arkamdan gc:l· 
dakika kadar sürdü. sin .. diyş bağırdı. 

Bir saniyede toprciliı alt i.ist eden Yyı:lerçe yarnlı bcr~li j:q§An ikinci 
gizli kudret iki da~ikad& ne yap<\- ihtiYil'fın Arkaınnd~n kQ~mağn baılır 
maz? Ben kendimi ilk önce müthi~ dılar. Bunların gittikleri YCJ deniz 
surette yalpa vqran ve nerede ise dnl kenan idi. ımğl9m kalan kmk Vft 

b d rnotörlttre dolarak l\çıkldar. 
galar arasına ~ömülecek ir ~emi c Nereve aidivorlerdı? Kirn~c bil· 
sandım. Ondan 8onrasmı bilmiyo· ~ " J 

rum. Bildiğim bir §ey varsa, kendi- rniyordy, lhtiyAra itimcıt etmekten 
mi topraklar arasından gene \\.endim başka ç~r~ yoktu. 
çıkardıktan sonra sayısız ölü \ns&n· N~ticeyi m;atmP.ğa lü~urrı ygk. 
lnr ve sayısız inliyen insanlar arasın· D.eniı: ~i'nki yytaçak İI}SE\n bekliygr 
da bulunduÇumu gördüm. Holpn- muş gibi bir mUddet ~ükynetc; dnl· 
dezlerin miistemlekelerinin hudydn mı~tı. fürgen sylar yükseldi ve ŞQ
iizerinde bulunan ve A .. ali hi.ikumeti mat!'ahlardan cal}ını kurtt:ırmnk işti" 
ile civar bulunan Seng ~eül kasabası yenler bq s4retle sulara ~ömiildYler. 

Birinçi ihtiyarın sözünü dipljy~ kaybolmuıtu. By kasabayı arıyan· 
r~k duadan sonra ölünıe razı olaplar 

l~r, ~erinde dep\~ btJ\gul~r.,. se uzy:p kor\rnlq güpler ge~irdikten 
Frapsız gazetecisi yazıamda "Zeh SQnra kurtuldular. 

zelenin uzun uzadıya ed.biyatmı ~===-===-===-=-=--,,.==..-
yapmakta ve insanın aczini canlan· 
mmw\\tadrr. 

Sarsmtıdan sonra bir tek evin ye· 
rinde kalmamış, her feyin topraklara 
karıtm1' olduğu görüldü. Deniz ke· 
narında bulunan bir kale dalgaların 
hücumu ile denizde kayboldu. Tek 
insan kurtulamamıştı. 

Zelzeleden bir ay sonra halk top· 
raktan çıkarabiJdi@. enkazı tekrÇlr 
kulübeler haline getire\ek ya~amağf\ 
ha~ladı. Ölüler gömüldU. S~ ka· 
lan lar, geçim çaresini nrnma~a ko· 
yuldular. 

En biiyük facia da bunqa~ ~fü{! 
vu~ua geldi. Bir gü~ &ene h~fif bir 

Yemek ıçnınde 
s~ırvet 1 

Am~rlk~nın Boeton ıehrinde Harw 
n. faul hu~tıncja ilk defa olmak \lztre 
g~ÇC!!l!erQe İst~riğye gtın alırken ğ\ik 11 

kanclya: 

- ftoşga gideceklerini hiç aanmı}!<l .. 
ruııı ama , hcfa bir tadına bakalım t 

Demişti. O g~cc sofrada istiridy~aini 
5iğnerkeq dişleri katı bir: şeye ~rpnuı 
ve n'esi gijr.ü kocaman bir inci olan e 
sert şeyi, blr mücevherciye 500 dolara 
satm1ş,ır. 

İstiridye yerken iyice iİğnemek hii 
de fena olmıyacak ! 

Gürbü;z Çocuk 
müsabakanıız 

Soljlan iti~rcn: IJ<EJ Feri{ 1.'tZı 1 ya,Juıda Mclikç (No 63). /kl.y ~r&an 
·Sirr;ı.şck k"ı;;ı 8 ya.,:ında Nı~rh.fl!ıı §iı~-lek (']io 10.J). B<J;1J Alm~fc.ı kızı 
§in~ Sabç/19t (No 1f6). 

Solda.n itibaren: 1Ja'f} L4t/! ~.!l ~ yqıtıda Nurf,çJı_ (No ti). Şqıı ~cmal ~
ltı ~yaşında Burhan (No 110). Bay Sım. Tcızı on~ Nec'ld (No 41) 
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Balkan k0111ites· SaOlık 600tlerı : 

Vücude giren zehirlerin düşmanı 

KARACİGERİ 
Nasıl korumalı? 

nin ikinci günü 
(&§ tarafı 1 inciıre)ı Son dakika Ya.fette bir nutuk aöylemiftir· lfdt. 

Karaciğerin yorulmuı ve haatalanmau, bütün vücut maki
nesini atalete sevk eder ve pek kötü hastalıklara yol açar. Bu 
uzvumuzu korumak; bi sıhhati muhafaza etmek ve hayab 

BUyük Britanya oteline gitmi§lerdir. İ 
Biraz sonra Ba§vekil M. Metaksas Ha- ı V U O B O 
riciye müsteşarı Mavrudis ile otele ge-

Metaksas ezcUmle el)yle dedl ~ 
Haşvekillnln "- 24 kinunusanide fJJJJ& .,.-
n Ut k U Yugoslav • Bulgar nüsakJDl ~ atlidO 

uzatmak demektir. 

!Karaciğer, en mühim uzuvlardan bi i 
rldir. Bir buçuk iki kilo vezninde ve 
bedenin tahminen 36 da biri nisbetin
de en büyük guddesidir. Günde bir ki
lo kadar safra yapar, bağırsaklara a
kıtır. 

Ehemmiyeti cihetiyle kalpten sonra 
Jkincl sayılır. Midesiz yaşıyan mah-
16kalr vardır ve bunlar on beş gün i
cln yemeden yaşıyabilirler; fakat me
meli hayvanlar karaciğersiz olarak yal 
mz bii'kaç gUn yaşar; battl hazan 24 
saatten evvel ölürler. 

Karaciğer: tasfiye merkezi 

loan birçok mii.e88ir maddelerdir ki ka
Jooüer gibi ham1zlarla imtizaç ettikle
ri için kimyada u şibih. kalevi" adını a
lırlar. JIOT/in, kodein, kinin ve diğerle
ri gibi). ciğerin nescindeki "proteid" 
albüminli maddelerle imtizaç haline 
girerler. 

Çok bslenmiş olan hayvanların bu 
Rhirlere mukavemeti ziyade olur; se-1 
bebi de akraciğerlerinin terkibinde al
bominli maddelerine glikojenin (Gliko
jen - glikoz yapan mGtlıQMM glikozun 
ipttdai bir feklidir. Su ile birleşerek 

gliloom tahawül eder. Karaciğerin bcuı 
ıw vazifelerinde7ı biri glikojeni tuta
mk ıü.ftımuna giire aarfetmaidir. Gli
kojen yenilen gWılardan ha.Bıl olur ... 
(şeker, n~ta, yağ gibi). çok olması
dır. 

Karaciğer mide ve barsaklarm ha
zım esnasında ve bedendeki temessül 
(hamzolunan maddelerin kanla hücre
lere giderek hücre tarafından kabul o
lımmaaı ue hayati tekle girmesi husu
suna temasül denilir). sebebiyle husu
le gelen birçok z.ehirU mahsullere kar
ii da vücudumuzu muhafaza eder. 

lerek misafir Hariciye vekillerini ziya. 
ret etmişlerdir. 
Yarım saat sonra Tevfik Rüştü Aras, 

M. Stoyadinoviç ve M. Antonesko ile 
Hariciye vek!letine giderek General 
Metaksası ziyaret etmişler ve daha son
ra saraya giderek defteri mahsusu imza .. 
etmi§lerdir. 

Konsey toplanıyor 
Akıam saat 17 de Hariciye vekilleri 

Yunan hariciye nezaretinde toplanmıt· 
lardır. 

Konsey içtimaını Yugoslav başvekili 
Stoyadinoviç açmıttır. İçtima aamimt 
bir bava içinde üç saat devam etmiş ve 
antant devletlerini alakadar eden bütiin 
meseleler gözden geçirilmiıtir. 

Bugünkü müzaker.elere idair resmi teb 
liğ neşredilmemittir. Konsey müzakere 
leri üç dört gün devam edecektir. Bu
gün havanın yağmurlu olmasına rağmen 
Atina bir bayram manzarasını göster
mektedir. Atina ahalisi bilhassa Tevfik 
Rü!til Arasa karşı aonsuz bir sevgi iz. 
har etmekte ve her g<Srdüğü yerde alktş 
lamaktadır. Şehir gündüz olduğu gibi 
gece de bR§tanba!a elektrikle donanmı§ 
bulunmaktadır. Akropol da tenvir eldil· 
mittir. 

Ziyafet 

Atina, 16 (Husus) - Balkan Balkanlılar için daha iyi ~---
Konferansı yarın akşam mesaisine ni- mukaddemesi telakki ~· ~ 

tan bUtUn kalbiyle bu ımzaya Jll ,;r 
ha yet vererek bir tebliğ neşredecektir. kat etmiştir. Bu muahed~~ .~ sV 
Konferans celseleri büyük bir dostluk sakına uygun telakki edı~ıtafl" 

havası içinde geçmiş, beynelmilel si- kan misakı hiçbir zaman zayıı~..;,. 
yast vaziyet ve bunun karşrsmda Bal- caktır. Bütün Balkanlılartıı ~ 
kan Antantının durumu müzakere e- sı için elden geldiği kdar ~ 
dilmiştir. Atina gueteleri Balkan An- Bütün Balkan devletleri bt181l~~ 
tantının faydalarmdan bahis yazılar mütehassistirler. Vicdan boreD ~ 
yazmaktadırlar. ilin ediyoruz ki mevcut nıuab ~ 

Britanya otelinde hükumet tarafın- riayetini temin için sarsıJın8S bir 
dan bir ziyafet verilmiş, Metaksas zi- nmız vardır.,, ~ 

Beyoğlu Kız San'at Mektebinde 
bir sergi açıldı 

lılklenme, bağırsaklarıırma birçok 
19Yler alıyoruz; bunlar pnnga edilmiş 
olsalar bizi öldürürler yabud çok şid
detli zehirlenme allmetleriyle hasta -
Janmammı. aebeb olurlar. Ağız yoluy
la almchklan için zarar vermiyorlar; 
bu da karaciğerden geçmeleri sayesin
• oluyor; çünkü yedifimiz yemekelr 
lMfnw.klanmızdan her halde karaci
lere altmda yapışık olan veridiba.b, 
blm siyah kan damarına oradan ka
raciğere geçerler; zehirler bozulur, 
aranm maddeler olur. Yılan oynatan 
Hintlilerin hali bu işte gi!Rl bir miaal
aır. Yılan ilk ısmhğı r.aman yılancı 
hemen zehiri emer, midesine indirir. 
Yılan zehirinc bu yolda y&V&§ yavaş 

alJta,rak muafiyet kazanır. 1Aınir, ka
raciğerden geçtiği için zarar vermez 
bir hale gelmektedir. 

Bunlarm en mühimmi amonyak tuz- Konsey toplantısını müteakip gece 
lancur. l!:ı,.J.er bu tuzlan karaciğer ure- Yunan hükQmcti büyük Britanya otelin • 
ye tebdil ederek bizi muhafaza etme- de Balkan antantı ~evletleri Hariciye 
miş olsa halimlz harabdır. Ne kadar vekilleri şerefine bir ziyafet vermiştir. 
çok albominli gıda alıntrsa bu amon- Ziyafetin sonuna doğru evveli Batvekil 
yak tuzlan o nispette ziyade husule M. Metaksas sonra da Tevfik Rüştü 
gelir. Aras, M. Stoyadinoviç, M. Antonesko 

Birçok zehirler karaciğerde tabiati
nl değiştirirler. Llboratuvarlarda hay 
nnlar iU.erinde yapılan tecrübelerle 
~in k~ştırı~ kan k~ 
geçlrilmi§ ve geçen kaDm terkibinde 
nikotin bulunma.mışta. 

Bu mühim ke§iften 80Dl'& yapılan 

birçok tecrübelerde karaclferin istirik 
Din, atropin, Hiyoeiyamin, ldnlıı, mor
ftıi., kilrar gibi diğer Rhirleri de boz
duğu meydana çıkmJtbr. Karaciğer bi
m. araenik maddesine karp da muha
faa eder. Bu cihetten karaciğerleri 

Jıuta olanlarda anenik tedavisi tat
bik olunamaz. Zayıflığa karp kakodi
l&t ve arena1 gibi anenlldl 111 mgalar 
J&Plhrken hekimler karaciğere dikka.t 
ederler. 

Mlk:roplar ve bunlann tokaln adıiı 
ftrdiğimiz kuvvetli zehirleri llebebiyle 
braciğerin mukavemeti azalına da 
mikrop öldürilcü (011tiaepttk) hamıı 
~ lsp&t olunm'Qftur. 

Kanın temlzlenmetd 

Albomlnll maddelerin birer nutuk irat ederek Balkan ittifakı-
zararsızlaıtınlması nm sağlamlığı ve sulh için büyük bir 

Ciğerin vücut zehirlerini zararsız teminat olduğunu tebarüz ettirmişler. 
bale ptirmekte diğer bir h.imdti efe dir. Ziyafet pek ne,eli' te Wniml g~· 
.._,tnU ~ vücutta; )§. ~r _ mi§tir. 

mellinden huaule gelen 11011 mhirli te • Balkan matbuat kongrell 
kildeki terldblerini hamm kibritle Balkan matbuat kongresi ide diln öf-
birlettirmeaidir. Bunlardan bedene le üzeri Atina akademisi salonunda top. 
hiç arar olmıyan kUkilrtlü eterler landığını dün son dakika olarak yaz-
(Et. ~ JYLU~•... ılYl'/r, IMA&Aı., .,~.,._ ~- ":t'~ auştık. Gelen mütemmim malQmata na-
lta/if, çok uçucıı bir madde 'Vllll"dw. la- zaran: 
pirto ile yan ~ loanthnknca Matbuat koneresinin açılıt merasi. 
Lo'lcman nıAu dedıiğimıiz U4ç oJur. minde Balkan hariciye vekilleri de bu
/ şte bu maddenin 1oimgevi terkipçe lundular. Türkiye hariciye vekili Tevfik 
benzeri.erine eteri madde'ler denilir. Rüştü Aras biraz ıonra yalnız batına 
Kimyagerlerce VUZlerce cWıM malJlm-
dıur.) doğar. İdrarda ktlkürtlU eterler gelmişti. Kongrenin toplandığı salona 
çok miktarda mevcuttur ve vücudu • girer girmez ardı arası kesilmez bir al
muza zaran dokunmadan çıkmıştır. kıt tufanına tutuldu. Bütün kongre 
· !Karaciğer bizi bedende hasıl olan azalan ayakta dakikalarca Hariciye ve. 

kilimizi selimladı. uidlere (1ıamt.ılara) karşı da muha-
faza eder. Karaciğer çalışmazsa vücu- Konsey reisinin beyanab 
du, et yenildiği zaman ıhasıl olan ha- Balkan antantı konseyinin yeni reisi 
mızlann tehdidi altmda demektir. M. Stoyadinoviç te ıu beyanatta bulun-

Hamızlann çoğalmasından zuhur e- muttur: 
Bu hassalar karaciğerin DMCinde et den tehlikeli asidoz ( .Aaidoz şeker has "-Dört ldost Nazınn kıymetli tqriki 

bmmda, yani 'bu guddenhı dokuma- talcğl, 1aa.zım.aWık ve tifo gibi hasta _ mesaisinin, Balkan sulbü eserini birkat 
mndadır. Karaeiğer veridi bablarla llklarda AıoMa ekf'Uğin artmaM ile daha takviye edeceğinden şüphem yok
bndfne gelen kandaki mikrob1&n ve MM! oba OıRldt). halini günde 100 tur ... 

.ıürlerl yapbfl safra ile bağmlakJara gram kadar karbon (fjekerl.er, nifaata-1 ============ 
dökerek kam temizler. lar cin.titıdıma olta birçok gtdalar. Kar- görülmtlştilr. (Mi(Ü ~ §i/GBt 

llayvanlar, muafiyet kazandırmak ban ve miivelıtdiümalt gwlıtJJar, matycıtt ı mimıkün olmtyan mühim bir hastalık
lcln enjebiyonla yılan zelıirine alılb· 1otırboniyıe) yemekle karşılıyabiliriz. tır. Bizlerde "mide tevessii.ü" tobiri 
nhrkea hali taıbllde öldürilcll mikda- Fakat ~unu veridi ba.bdan gec;mek yanlı§ okımk her gün kullanılır. Bir 
rm on bel :mJali fazlaama kadar zarar il7.el"e almalıdır. Yani yemek suretiyle, hekim hakiki mtd.e tevessüütıü Jt.ayu
v.meden çıkılabllmektedir. Bu h&y· tabtelcild değil. tında pek az götür. Bizim konUffup.. 
TaDlarm afrumda J!lan Behirlne kar- Karaciğerin mide ve barsaklardan, muz mide temecJ.dii.di«lür ki tadil t1e 

il bir panwııhir bulunmq ve yılan llOk· oçlt ytlksek miktarda. r.ehirler alarak 1 ıal4hı miımkün olı:J.n bir ,eki.ld:ir ve Ae 
malarmda tedavi için muvaffabJetle onJan bqka zararsız şeyler haline ge- men çok kimselerde mevcuttur. Bun· 
Jr:ullanıhnıltu. tlrdJtini yahud bomuğunu gördük .. 

dan da anlanz ki mide ve barsak b .. 
Safrada bazı r.ehirli maddeler ve KaracfX-er yorulursa 

15 talıklarmm neticesi olan yağ hazım. 
kuvvetleri amhnış bir halde mikrop- Çok çalışan herhangi bir uzuvda ol- İan karaciğerdep uzunca bir zaman 
lar bulunduğu ve bunların panzehir te duğu gı·bi karacigv er de mlltemadt zor-1 'k · · geçerse uzvun nazı ne8Cını tahril> ve 
ldri gösterdikleri ispat olunmuştur. lama neticesinde yorula.bilir ve toksfn-
ş hal "---= b" ~akı rdaki k k tahri' edebilir. u UM:une G61H' a · o - lerin çokluğu, uzun tes.ırleri sebebiyle 

madd ı . saf 1 tad •ı t Hs.:yvanlan sut, yağ, Birke ha.mızla-
BW§ e en ranın nası ı e • ciğerin nescini boza.bilir. 
.w.ıu .. ı ~-•- 1 riyle beslemekle karaciğer (siroz) 
wa"" "6&-...UUV o uyoruz. Bu hali, mide ve bağırsak hastalık- ı 

Y_, __ bakteri! ( .,_ 1 haatalıgıv husule geldiği görülmüştür. 
AUUA er mıın.-ı'op matlGlt· lannda, hususiyle yağ b!mızlarmın 1 '•) değil karaciğerimizin bomuğu bir (Tereyağ, 1ı.a1rva,. 1/'lğlan, tıktcı yağ-, (Karaciğerin sertle§eTek kırmızı ar:ın 

.....ı. -"'~ler __ ._ ll ·-~ 1 akta bı'r -k almaaiyle teşem.mu,'.. , __ ..._.,, ,..,. ~. ~nr. e wuuO unm • alr ve mevaddı atJhmiye, yağ madde'le- ,.,,. .. nıı:;~ 

cllr. Safraımı suyunu bağırsaklara aer ri derf.z. Bu.nlor gli3erift eterleri ile adı venım:~ olı:J.n bir hasüılı1:tır.) Kar 
bestte Mmumm bir hikmeti de bura- yağ Jaamı.:~:znmn biTlepıes!nden h•ı:J?t- ı raciğer sa~lam kaldık~a uzun müddet 
dadır. ıe ge"liı'. Her ıfGğm luımızı 00.~lv:ı ba'f· toksinlerin htlc1Jmuna dayanır ve onla-

Karaclter : maden deposu Toadır. Hmnızı blltirik, ham•zı st~r;k, 1 .rı daha zararsız maddeler halie koyar. 
KaractPr, demir, balar ve daha çok margarik g4bi birçok çe._'1dleri ııardır Yalnız ciğerin n~ ve detaıığa tutu

teiıllkell olan kurjun, cıva, anenik ya ki csktık1an Yfl'llanı göre isim alırlar) lursa mesele değişir. O zaman tirenin 
hud antimuaa gibi madeni maddeler]' pek ytıksek miktarda htı!ll1•1e geld;ği za aza.ld·~ı .~e amonva~ ço~1dı!lmJ 
için depo hlzdıetl g6r0r. ma,.,ltır h~in kavdedebfllri& 1 görUrtlz. Ş:.ıltUr ki b5yle bir halin VU· 

r.eblrll madenler ve alkaJoidler "Al- M'de teveaUleri se'bebivle karaciS:-e- kuu yalnız ciferln nesct ve derin ta • 
.. '- P.1>"' Aılleuf' _...,..,.. fi- rlıı Jbl9 1-lrml Qç vabda ~l gaffllrlerinde olur. ~arda d& 

Dün lieyoğlunda kız sanat mek· 
tebinde bir ppka modelleri sergisi a
çılmıştır. 

Bizzat talebe tarafından hazırla. 

Avusturya 
Başvekili 

(Bot ttıriıtı ı incide) 
fi sanılıyor. Viyana polis mfldilril Her 

Skubl'm da başvekil muavini olması 
ihtimal dahilindedir. Bunlarm. ikisi de, 

Doktor Şuşningin nazilerle dostluğun
da fazla ileri gittiği ve Habsburg kral
cılarma pek az hahişger olduğu lca • 

naatini besliyen bir siyasi grupa men
suptur. 

Doktor Şuşningin vazife hayatı pek 
fırtınalı geçmiştir. Bir taraftan liçi 
smıfma dUşman kesilmiş, diğer taraf

tan faşist Haymverlerinin ltderi prens 

Ştarhembergin kıskanç rekabetiyle uğ 

raşmıya mecbur olmuştur. Geçen teş

rinievelde Haymverleri feshetti ve bu 

suretle Ştarhemberg, siyasi sahnede 
gömen Bilindi gittl Şuşııing A vustur
yanm diktatörll idi.,, 

karaciğerin nesci bozukluğunda amon
Y,&ğm «;oğaldığı, Urentıı azaldığı görill
müştUr. 

Karaciğerin hastahklan 
Yat ilerledikçe neşçi munzam az v~ 

ya çok ziyadel*rek karaciğerin mü • 
him unsurlannı bozar, müzmin siroz 
hastalığında olduğu gibi o niapette 
üre miktarı azalır. 

Karaciğer hastaıandıfı zaman bir • 
çok zehirelerin böbreklerde te!ekktıl ~ 
derek tardolunduklan da müspettir. 

Karaciğer hutaıığma tutulmut olan 
ve böbrekten muatarlb bulunan has
taıarm idrarları tabif idrardan çok 
zehirli olur. 

Bahsettiğhntg teerltbelerle anlaşıl • 
mıştır ki nesci bozulmq karaciğer, 
zehirleri hali tabitde olduiu gibi, tah
rib edemez. Sun'! llboratuvar tecıil -
beleriyle hücreleri bozulmuş bil' ciğer 
striknini hali tabilde olduğu gibi bo
zaınamlfbr. 

Az gıda, fena gıda 
Gıdadan mahrum olmak, fena gıda 

atmak. karaciğerin hayati kudretfnf 
ve ant"aeptlk ku.v\"ettnf azaltmaJtta
d>r. (Ulu) 1>t: .Şfllcni jBNOZA.N 

•• 

nan bu sergi herkese açıktır·. ~ 
Resmimiz sanat mektebi 

}erinden bir kısmım aç~ 
önüpcJe göstermektedir· 

ŞikAyetler, temenn~ 
Saat 9 da.n •O,,ı. 

Radyo 
Dinlemek lstıyeıt 

ne yapsınla~? ~ 
Gümüpuyunda (Hayreddiıı) ~ 

le aldığımız bir mektupta deni~ 
"'Türkü ve türkçeyi seven ~ 

bir ıahııs akşam saat dobddaD bit ~ 
evindeki radyosundan tnrki'. -'J! 
ne olursa olsun fakat tUrltç.e b~~ 
bilhassa Türk musikisi f.111' , rt' ti 
bir tarkı veya çalgı dinle~k jftt 
yapar? ~ 

Dilhya radyo merakblan ~~ 
lilerinin Türk radyolarından 1;["~. 
alafranga neJriyata, orkestra .e 
seslerine ihtiyacı var mıdır? dt~ 

Biribitinin eki demek ol&ll bll ~ 
lim acaba haksız mı? ousel ~ '
clinlemeğe doyıııadan radyadl 

keri: ~ 
- Stüdyo orkestramıS-.. ~ 

mu, yüreğimize iniyor. Jb•.,- i/tt 
nan belki yüz kiti ile ve ~ -~ 
hevesiride olan bir o tadar ~ 
konuıtum. Radyoıu olanlar. ... ~ 
nm azlığından bahsettiler. iaJIJı'., 
sinde olanlar: Alacajııll. r:.iil'f! 
turka pek az, insanı tatınİI' rı.· tt 
dediler. Aqamlan iki saıt1ilr• ~ 
••li izahat .. fasılalarla ~~ 
ka neıriyat kimseyi tatmil'~ 
nnnmdayım. Bu iki saatlik 
sonra orkestra ve onbet -atr 
haberlerinden ıonra plik.. n--.. :S. 

Saat doruda spiker: ~ 
- Muhterem dinleyiciler, ııı- _. ~ 

nqriyatmuz bitmittir, cltlDC :.~., 
ru bal ile: ~~ 

- Sizi timdiden IODf9 ~ ~ 
deriye ve cmaa1i yerlerin ti '1JI""", 
dinlemeie terkediyonun ~. ..M/I: 
mu? tillff'J!;I 

Dünya radyolan aıafralll9 ....,~ 
la dolup taprlıcen bu .._..-~J!::· 
dum da bizim ~.~..-. 
mu ibtir-ç vardır. Saat ~ -.ı 
ra radyo dinlemek itti~ 
havnmda Tlirk radyolUDdll:::..tı.-g~ 
ipret eden tek bot uda 
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Alay ı zanaatkar 
Spor müsteşarlığı 

kurulacak 
"1aarif Vekaletine bağlanacak 
ol.an bu müsteşarhğa Aydın 
'1lebusu Adnanın getirilmesi 

~nkara 15 
muhtemeldir 

lııtıtıb • (Hususi) - Hevsuk bir 
ltks.ı a~an öğren:iiğime göre Maarif 
tdU ctınde iki siyasi müsteşarlık ihdas 
oı. etektir B .. . .. 
'6r1t · u nıusteşarlardan bırısı 
de İd spor kurumuna bağlı teşekkülleri 
L arcsi alt 1 ııııdutı ına a acak, ve Cumhuriyet 
........_ -arz dahT d ~ ı ın e cemiyetler kanunu. 

Tehir edilen 

B
il k maçları 
ay ram da 

l~?Ynanacak 
. ISl'ANBUL BÖLGESİ FUTBOL 

ll'eııerba.ıı .\J A..."lLIGL"IJDAN 
~lj ltne~ 8tadıncla yapılmakta olan 
.,~llc.ııtn.ı 1Yesi dolayısne bilmecburtye geri 
~"" l~ 0lan ikinci kUme llk maçları aş:ı• 

Şeret ~ Oldugu §ekfide Bayram günlerin 
. 2ı._~da yapılacaktır. 

l',\l> 931 P.\ZARTESl onNO 
~ 11..\oAK L1K MÇALARI 

~ b~ atadı: Alan gBzcUsU Nuri B<>sut 
~Ilı. a - Ottak6y A takımla.n saat 12 
il' l.lthan 
~ 'll~r~ Atak. 

eaat ~3 llZ - Galata gençler A. ta~;nn
-.. .\n'<loıuh[4ti hakem Ha.llt Galip. 

t 115,3() h Batı - Beylerbeyi A takımları 
Jt-:_~ 8.keın .Nuri Bosut. 
~ ~.\l> l'7 ÇAr.ŞANBA Gtl'NO 
~ rıır llt.a.ıiı ll..,\CAK LtK. MAÇLARI 

::Un, Alan gözcUsU Ahmet Adem 

,,,~~~ 
~- ·~ ~~ - Ortaköy A. taknnlan saat 

l'J -"'l'"ttı «Zırn Atmç. 

'taat la~rUk - Galata gençler A taknnlıt 
... ~ ·~ hıık"m Adnım Akm. 
--t. l• ·11ıa "~ ~tt - Davutpe'l_a A. ta.kmıları 

\g' •lltn Ahmet Adem.. 

,,_ s.1\ ~D~~~@D 
dlb: • lstıı.ııb 'fi 
ı~ nJ bfügesl voleybol aJanlıtnı 
. 8\ 1031 ( ' 
~ ltı\1· . l' l1?ı7_\RTESt Gt!Nt)' GALATA 

' 'l' \ı•n .. \c:n RLOBtJ LOKALİNDE 
~a 0Pl:a.pı _ l{ \ 'OLEYROL l\lAÇALRI 

>.lrıı.. l:>a.vutpaşa saat 14,30 hakem 

'&Ut~rııu -
" llnedrıı- 16tanbulsopr saat ııs hakem 
"11.'ııt~ "lQ, 

~ llurı.. .. _ ''d- ôrtaköv saat 15,30 hakem 
'"'lü ~dl • 

l;'ıı,1 p - F' n. 
ı....:.. l'I\. eneryıımaz eaa.t 18 hakem 

· Ctı R· ~"ru • ıgoulot 
._ı>a Şamplyonlle 
fi ar · }) barnoıdi Şı 1 aşı yor 

ass • Leo Lef K b}· lllan gib· .. evre, arayanof, 
1~ <>lan li'r 1 gtıreşçileri mağhip et -

~Ulot bu ansız pehlivanı Charles Ri
~ S~r S<!.~Yın 22 sinde Pariste Pale 
lı~~ ~aınpiy onunda Avrupa serbest gU 
~Ila~at'a~~~ Bulgar Dan Ga.llolla 

!!~tar 
.ite ~~ka ve lsviçre 

lan ~Yneırnn~1~11 R şaca k la r 
b <la • İsv· utbol maçlarmdan Hot. 
·~ıı ıcre .,..... .. ,... anda .;.., •••USab:ıkası 7 martU. 
~ıs • 1:ıel ·k 
~ela Yanıln~:~ a ka.rşılaşmıı.sı da 3 

na göre teşekkül ed;n ve Devlet teşki
latına bağlı bulunan Spor ve Beden ter
biyesi işleri bu müsteşarlık vasıtasile 

idare edilecektir. 
Spor siyasi müsteşarlığına Ayldın me. 

busu Adnanın seçilmesi ihtimali kuv
vetlidir. 

Sedad Rıza 
Futbol federasyonu 

reisi oldu 

Ankara ajanı da 
istifa etti 

Hamdi Eminin istüası üzerine bo
şalan futbol federasyonu reisliğine Se 
dat Rıza getirilmiştir ve yeni reise ar
kadaşlarının intihabı hususunda geniş 
salahiyet verilmiştir. 

Ankara futbol ajanı Danyal da. 
Gençler Birliği - Muhafızgücü müsa -
bakasından çıkan ihtilaf yiiztinden is
tifa etmiştir. 

Baş antren6rUn 
mukavelesi 
feshedlldl 

Futbol federasyonu tarafından bir
kaç ay evvel millt takımımızı çalıştır
mak üzere memleketimize getirilmiş 
olan baş antrenör M. Boots, merkezi 
umuminin emriyle konturatı feshedil
miştir. Mukavelenin feshedilmesinin 
seb®i birkaç gün evvel Ankaraya. çağ 
nlm.ış olan baş antrenörün bu em.re i
taat etmemesidir. 

Boots'm mcmleketiınimen ayrıldık
tan sonra eskiden de çalıştırmakta ol
duğu Mısrr milli takım.mı antrene et
mek üzere Mısıra gideceği söylenmek
tedir. 

Uçilncü futbol 
ant rtınörü de aeldl 
Futfol federasyonu tarafından An -

kara mmtakası için angaje edilmiş o
lan antrenör M. James dün şehrimiz.e 
geln:iş ve akşam da Ankaraya müte
veccihen hareket etmiştir. 

Yağh güreşler 
Çenberlitaşta yapılan 

mUsohakalarıo 
neticeleri 

Çemberlitaşta yapılmakta olan gü
reş müsabakalarına geçen pazar da 
devam edilmiş ve küçük ortada: Ara
bacı Mehmet Emin, Arap !smail, kü
~k ortada Sarıbekir, :Ma.n;salı tbrahi 
tni yenmişlerdir. 

• devri geç 1 
Alr'lcolk: m©<dleocno maıralfil~©~0 t®$~n~~cen ~n~n 

;!:cSlfi1al<a1.t eır~a!Q)o <dla mce~'\t®~'\C<e1r11 ~~tnşn~©>ır 

Sanayi Meli ... e e s a 
Sanayie büyük bir ehemmiyet ve -

ren yeni Türkiyede sanat mektepleri· 
nin ne kadar büyük bir ehemmiyeti 
olduğu inalumdur. --\ ·, 
İşte bunun için, sanayi makanizmamı t 

zi çevirecek müstakbel elemanların .l · 
nasıl yetiştiğini görüp öğrenmenin ~) 
hiç de faydasız olmıyacağını dü~ün- ~ 
dü~ ve. ls.tanbul-sanatmektebini gez. ~ 
mege gıttım. 

Daha mektep kapısına yaklaşırken 
sokakta duyulan muhtelif motör, ce
lik, rende gibi aletlerin çıkardığı ~ü
rültüler insana bir mektepten ziyacle 
bir fabrikaya yaklaşmakta olduğu 
hissini veriyordu. 

Beni büyük bir nezaketle karşılı -
yan direktörün yanıma tefrik ettiği 
bir muallim ile mektebei gezmeğe 

' 

baş1adnn. ~~~-~~~ 
70 sene kadar evvel, Mithat paşa 

tarafından kurulan bu müessese, es
ki Yeniçerilerin ''kılıçhane., olarak 
kullandıkları eski medrese usulü bir 
binaya yerleşmişti. Binanın her ta
rafı asri tesisatla büyük ıslahat gör 
müş fakat köhneliği tamamen kay
bolamamıştı. 

Bugünkü mektepte aşağı yukarı 
400 kadar talebe bulunuyor. Bu ta
lebelerin 250 si leyli ve geri kalanı 
neharidir. · 

Mektebe ilkmektep mezunları alm 
makta ve bunlar 5 senelik bir ders 
görmektedirler. 

ilk iki sene sanata hazırlık, 8on üç 
!!ene de mesleki ihtisas dersleri var
dır. Talebe günün yarısında atelyedc 
çah~ır. Diğer yansını da birçok umu
mi derslerle bere.her bilhassa cebir, 
resim, hendese okumakla geçirir. 

Mektepte tesviyecilik, marangoz -
luk, demircilik, dökmecilik, elektrik· 
çilik , sıhhi tesisat v~~ modelcilik ol
mak üzere 7 muhtelif kurs vardır. 

Yanımdaki muallim ile beraber 
mektebin nazari dersleri göste rilen 
dershanelerine bir nazar attıktan son
ra, tesviyecilik atölyesine girdik. 

Yüze yakın talebe, muhtelif ma· 
kine ve aletlerin başına geçmiş ne· 
fes almadan çalışıyorlar. Hepsinin 
üstünde bir iş elbisesi var. insan 
mektepte olduğunu bilmese hakiki 
bir fabrikada bulunduğunu sanacak. 

Talebe 3 . 5 kişilik guruplara ay
rılmış ve her gurup ayn bir iş ya· 
pıyor. 

Geniş atölye salondan yandaki iki 
küçük odaya ge"İyoruz. Bu odalar:" 
dan birisinde talebe yapacağı işlerin 
esasını teşkil eden resim ve planlan 
bizzat cizmekle me.~glıl diğer odada 
ise atölye sefi ve mua11im bulunuyor. 
Her an, ;linde bir demir parçasr 
bir çubuk veya bir planla talebeler 
gelip muallimlerinden izahat alıyor, 
müsküllerini soruyorlar .. 

T esviyehanenin karsısında daha 
küçük bir salon var. Burada yalnız 
men~ene, eğe gibi basit tesviye alet
leri bulunuyor. Talebe ilk smıflarda 
evvela burada çalrşıp sonra makineli 
kısma geçiyormuş. 

Sanayi -nıel~tcbiııde tesviyecilik atölyesi 

teharrik büyük bir vinç manzarayı 
değiştiriyordu. 

Sıhhi tesisat işlerinin laboratuvarı 
tamir edilmekte olduğu için burada
ki faaliyeti görmek kabil olmadan e
lektrik atölyesine geçtik. 

T esviyehane, demirhane ve dö· 
kiimhrtneden sonra, e1e' i k atölye• 
aine girince insan bambaşka bir man
zara ile karşılaşıyor. lki katlı ter 
temiz bir !!alonun etrafına muhtelif 
makineler, saatler dizilmiş, 15 . 20 
talebe sanki orada kimse yokmuş gibi 
çıt çıkarmadan çalışıyorlar. Bir ta -
raftan bobin saran bir gurup , diğer 
taraftan transformatör hazırlıyanlar 
v~ daha birçok muhtelif işle uğraşan 
talebeler .•. 

Yalnız burada beni hayrete düşü· 
ren bir şey var. T a!ebe adedi daha 
evvel gezdiğimiz yerlerin yansından 
da çok az. 

Memlekette elektrik işçisine bu ka
dar fazla ihtiyaç varken, bu fen mü
essesesinde böyle bir vaziyetle kar
şılaşmak beni şaşırttı. 

Genç atölye şefine b u gayri tabii 
vaziyeti sormaktan kendimi alama
dım .. 

- Evet, diye cevap verdi. Bugün 
kü talebe adedi ihtiyaca hakikaten 
çok azdır. Fi!hakika bu'1Ün elektrik
çilik için talipler fevkalade çoğalmış
tır. Fakat pek yakında yapacağımız 
yeni tesisat ikmal edilinceye kadar 
bugün el~mizde bulunan bundan faz. 
la talebe yetiştirmek im~.ansızdır. 

El~ktrik atölyesinden sonra son 
olara!< marangoz~aneyi görecektik. 
Bu sırada öğle tatili olmus ve talebe 
yemeğe inmişti. Bu yüzden maran
gozluk işleri atölyelerini talebe bu
lunmadığı bir sırada gezdik. 

Burada talaşlara, tahta parçalarr 
na rağmen ilk nazarda insanın yüzii
ne giilen bir temizlik dikkati celp 
ediyordu. · 

Atölyeler üçe ayrılmış bir kısmında 
ilk sınıflar, bir kısmmd;ı büyük st -
nıflar ve diğer kısmında da, modelci
lik talebeleri ç:alışıyormuş ... 

Maraııgozluk işleri atölyesinin ya· 
nmda buluan iki oda. mesleğin nazari 
kısımlan için aynlmı§. Burada tale-
beye ağaçların hastalıkları, vaziyet
leri hakkında izahat veriliyor. Başka 
bir odada da boya ve cila §ekilleri 
gösteriliyor. 

• • 
Mektepte en kalabalık kısım t~· 

yecilik şubesi, talebe kesafeti bun • 
dan sonra aşağıdaki sıra ile taksim o
lunuyor: 

Marangozluk. demircilik, dökmeci• 
lik. elektrikçilik, sıhhi tesisat ve mo
delcilik. 

Yeni hazırlanan bir projeye göre, 
mektep yakında tevsi edilecek, etra· 
fnldaki binalar istimlakla mektebe ek 
lenecek ve bundan sonra yeni kuru• 
hıcak atelyelerle beraber bir de men• 
sucat §Ubesi a-:ılacakmış ..• 

* * • 
iki saat içinde mektebi gezmem 

tamam olmuştu. Bana refakat etmek 
nezaketinde bulunanlara ve mektep 
direktörüne veda edip sokağa ç1k-

tığırn zaman bütün sanat mektebinde 
gördüğüm mükemmeliyetten dolayı 
içim iftiharla dolmuştu. 

Çünkü her gün biraz daha inkisaf 
eden sanayi varlığımızı yürütecek İş· 
çi ordusunun en asri vesaitle ciddi bir 
tarzda yetiştiğini görmüş ve inanmış• 
tım. 

* * 
Yazımı bitirmeden şu noktaya da 

işaret etmek isterim. 
Eskiden ancak başka mekteplerde 

dikiş tutturamıyan haylazlar için ku· 
rulmu~ bir müessese olarak telakki e· 
dilen sanat mektepleri hakkındaki bu 
sakim ve sakil düşüncenin tamamen 
değiştiriğ;ni de artık öğrenmiş bulu-
nuyon·m. Son senelerde mektebe mü 
racaat ~denlerin ekserisini yukanda 
bahsettiğim haylazların değil, ken • 
dinde sanat aşkı duymuş elinde ilk 
mektepten (çok iyi)ve(iyi) derecede 
şahadetname bulunan gençler teşkil 
ediyormuş ... 

·!{~ktır. 

· Sl!Mlnır® n~~ırnm 
nun~~ a\ lf;) 'it~ u Ü 

Ba."ıa gürc~enlcrden İbrahimle Taş
köprülü Enver berabere kalmr~lar, Y1l I 
dırım Bekir Pomak Sülcymaın, Eahkc- ı 

sirli Mustafa da Ali Ahmcdi mağ1iıp 
etmişlerd!r. 

-·-------------------~-

T csviveciHk kısmından, mektebin 
d~mircilik atölyesine gittik. Biraz ev· 

vellti motör güri.lltülerine mukabil bu-

ilk smrflarm basit . aletli salonun
dan büyük sınıflarİn kısmına geçildi
ği ~aman, burada lstanbulun en yük· 
sek marangoz dükkanlarında bile 
bulunamıyacak kadar mükemmel ve 
bilhassa sağlam esyal~r hazırlanmak . 
ta olduğu görülüyor. 

Bütün bunlar sanat mekteplerinin, 
Cumhuriyet Türkiyesinin sanayi~ 
karşı gösterdiği yüksek <l:akaya yakı· 
şır bir varlık olarak yürüdüğünü gös
teriyor. .~anın en .. k 

At ı skriın kl'' ~.U em mel 
!>. ısır kraı ubu oldu 
""'ll'tıa ı Faı·ut:-. ... 
t~. tıında t" . o..u• daha prensliğ· 
~l'h~ -=Sls etti w • 

~ -·..,,nış CSk . gı· ve Fransanın 

~?i naud'nun ~: ~oca1arından Louis 
b,tn l'lln.hfel"• ~sınc tevdi ettiği "E.s-

""<Oarn ı. !lım.H 1 .. 
<b.. ve rnu·:·. cunyanm en mu-

..... b' ··emrneı ıı iti oı01 spor !:'.!!.lonların-
~~r t· u"' .. ttr. Frn 

cıı- e ı altına •'llsız antrenörün 
~r Yetı~nı. .;ı, Ttsıma b" ; \~istir. ' ırçok f"f:krim 

'<üıUc·· ---.-
llusva - i' S 

'tl._~~hUr .. Ya '!id vor 
~ '1ttısı Yüzme ""am • • h z Jean '!'ar· .. ~ pıyo...,ı:ır:ından 1 

Seyah ıs ın yal• d 
1eıeti ate çıkaca w •• ın a Rusya-ı 

Y&.ztnaı ... _d gmı Fransız gaze
~ı.a ırlar 

l 

Dünya kupası 
Maçlarına girecek 

takımlar 
yirmi be.ş buldu 
Gelecek sene Paristc yapılacak olan 

dünya kupası futbol mliaab:ıkalarma 
girecek memleketler yirmi beşe kadar 
yükselmiştir. Dünya kupası maçları 

için angaje edilmiş olnn mil etler şun
lardır: Çel;:oslovakya. Lüksf'mburg, I 
!sviçre, Finlanc:liya, Non·cg, Fransa. ı 
P0rt~l<iz, Yu~oslavya, Ec1c·::a, } meri
ka, L e h i s t a n, L~tv:.:.r:;a, İsYeç, 1 
Romanya, !r'landa, Hindistan, Alm~n
ya, Hollanda, Fi!istin, Estonya, Yuna
nistan, Mısır, Macaristan ve lt.alya. 

rada bol bol çeki- ve örs sesi kulak-
lan tırmalıyor. Bir köşede yanan o
ca~m kızıl ışrfr, durmadan çalrşan 
talebeleri.1 yüz!erinde garip akisler 
ya!'.>ıyor. Burası tam düşündüğüm 
gibi ideal bir demirhane.. Dikkatle 
bakmra t<'\lebderin biri küc:ük biri bü 
yük iki~er 0JarL>!~ c.alr~tıl:ları nazan 
dikkatimi celbetti. Sebebini atölye 
~efine S"'rmıya lüzum kalmadan bana 
izah ettiler. 

- Biz, buradn bir eski talebenin 
kar:::mna bir ~ane yeni tr\lebe veririz. 
Ve bö11le-:e es!~isi yen;sine hoolık et-

• l 
m·cı "'ur. 

o ... --;-1•:-11,. .. :..., ı.,;r:ız ö~esin::!e <lö 
1·ü""}. :lT)~ vardı. P.u:.csmm ra...,zara~ıı 
da demirhaneye benzivor. Yalnız ta
vandan raylar üzerinde dolaşan mü-

Bunların çoğu önümüzdeki Cum
huriyet bayramında Ankarada acıla
cak Sanayi m~ktepleri sergisi içi~ ha
zırlanmakta imiş.; Beş kat tahtanm 
(su ve elyaf vaziyetleri) hesap edile. 
rek biribiri üzerir;e yaprştmlmasiyle 
vücude getirilen bu eşyalar, bizlerin 
çarşı.da pazarda aldiklarımızdan kat 
kat sağlam ve giizt:l oluyor ... 

Model dairesi, madeni dökümü ya
pıb~:ı 1< aletlerin kumdan kabplarr 
yaoıbbilınesi için tahta<:!an birer mo· 
deli.ni kurarnk t1stqJarı yeti .. füiyor. 

Uzaktan belki basit sanılan bu iş 
hakikaten çok zor ve ince bir sanat. 

Yalmz yeter ki, sanayi müessese• 
lerimı.ı:: alaylı işçilerle, senelerce mek. 
tepde okuyup, sanatın hakiki incelik· 
lerini öğrenmiş olanları biribirinden 
ayıracak usuller kullanmağa başla • 
sınlar '\ f" be~ senelik ciddi bir tahsil· 
den sonra hakiki birer sanatkar o• 
lanlarcl, hayati ihtiyaçlarını rahat te
min edecek bir kazanç bulmak im· 
kanlaı mı hazırlasınlar. 

İşte o zaman, bugün bütün mem• 
lel:ette adedi ancak dok~zu bulan 
sa'!1at mekteoleri az zamanda artGcak . . 
Milli s~nayi tamamen usta ellere ge
çerek daha iyi ve daha çabuk inkişaf 
imkanını bulacaktır. 

izzet Muhittin AP AK 
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Bellaml ne yapacağını §a§Irmı§. Köpekleri 
biraz dolaştırdı, sonra kapnttr. K!Ublnl ça 

ğtrarak tıordu 

- Flllp nerede? 
ınzmct~ kız hAlı'l. kcndıne gelmedi. 0-

n•ın yanında • 
Hı:rlre söyle defolsun. Ben onu buraya 

zanparalık etmeğ'c nlmadım.. Söyle burayı\ 

g lBln. 

F ıllp gelince, ihtiyar dedi ki: 
- Pılmı pırtını topla, dostunu da yanma 

nl va defol. 
Fillp gillUmaedl. 
- Benim dedi, bu kız doatum dc~dir. 

Fak~t eğer dilnynda kendisinden mes'ul oln
b!teceğtm bir kadın mevcut olsaydı, Bizi tc
m\n ederim ki bu şatodan içeri bir adım bile 
atmazdı. 

Bellaml hiddetinden yerlnden 
I.Akin Fillp: 

fırlamıştı. 

- Sa.kin olunuz mösyö Bellami, dedi, §ti 

aaktkada kar§mızda, bulunan Valerl Hovet 
ya tuinC~ değildir. Onlan korkuttuğunuz 

J;ibl be.hl 'dl korkutiunazmm. 
BeUiUiılnin ren psan kesilmişti. Keke· 

JlyMdu: 
- Ben •• Beıı .•• 
- Otdntwhız yem k1iliiüz. Yoksa mz yq 

it r ~. i!dZe enalık etmek, bir yen 
nb:l kırmak Ls\.em m. Hem bu vazifem meyn 
nmda değil. 

- Vazito mi? 
- Evet. Ben poııs mtldUrt'tiğtmd~n Fite.-

Hm. Ga.r 1atôitinda tfıtıamyat yapmilğa ""e 
tcabıntta. Eli l\ Held l1'1mtt bir kadını burada 
:torla tutmaktan dolayı sizi mvkife memur 
eCilldim. 

W!ltami aruah\Amış gibi ~uruyordu. Nlli~ "i üı&dı. Ve füinkülhd b\r soğiil< kanii"' 
lıkla: 

- Ha.. dedi, demek polissiniz. E\1mde 
.taharriyat yapıp yapmamanız haldunda bir 
e:mli' var nu b\lin.lyorum, Fakat olsun •.:eya 

• ol!M8m, bu hareket Size pihlı.liya rnaı oİao 
'tııktif'. Ben Amei1k8 tebaa.mymı. 

Aradığnruz kadm da Amerika tebe • 
.f!ldır. 

vo F!ter gtd!p Jcapıyı açtı. Koridoi'd& se• 
ltlz on poUs dıiruyordu. ııeııamı: 

- Evet, dedf, anlıyorum. Ba:ıkıil! 

- Anahtarlarmtzt verecekalntz m6syö Bel 

- mı.kat ... 
- Anahta.rlarmızı vercce'luıinl, m&ryö B,.l 
lamı. Yultavemett- !Uzum Yok. ~aıııt ol!a 

!lıru:. 

Bellaml 6halıtarlarmı çıkardı. MManm ı~ 
?.erine fırlattz. Fiter. 

- Şimdi de, dedi, ucunda. bir zincir olan 
ıı.nahtan fSUyonız. 

İhtl1&!" dev, bt~ tllı'edl. Sonra kenaıatnl 
toparlıyamk boynundan anahtan çıkarıp Ter 

di. 
- Bu nerenin an.ahtnn? 

- Mö.Mmm • tst rııenb.: onun da yerifıl 
gasweylm! 

- Zahmet etmeyin, biliyorum. 
Fiter ocağın yanma gttU. Kabartma bir 

tahtayı çekti, kapı gtut bir şey açıldı. !Çin.
de siyah boylı.h bir kasa. duvara gömülU o
l&rak dunıyortıu. Fıter kasayı aı;tı. İçinde 
blrrcok g&ıer vardı. Bunlardan birini çektf. 
B1r 81.lrU evrak gllrdll. Getirdi, me.ııanm üı:e
rlne ~ttı. 

- Mösyö Belle.mi, dedi, bunla.rı tetkUt için 
b1r bd sa.ate ihtiyacım var. O zamana kadar 
JcendJn1zl mevkuf tcllkld eaemntr: ve i>Pnl o 
dan:a.:da beklersiniz. 

Bellami sesini çıkıı.rmadı. Yalnız giderken 
- BIUrlııce, d,.dl, bMiı. haber vetirSiniz. 

:Ba§hadeınellkten daha lly8.kaUI bir pOlia oı. 
manızı temenni. ederim. 

Fiter blltün gözleri muayene etti. lçleri•ı 
den birine sıra gelince, Fiter muavtnlni ça· 
ğtrdt -ve: 

- Cekson, dedi, bak, ,wıa ne dcraliı? 
Bu ucunda parCa parça ipler earkan ve k&b 

Ea"t ip\ rd ~ dahaktaa oııı.n bir kamçı idl. 

Cekson aldı, muayene ettt: 
BJ d dl, hllplshanelerdc kullanılan bir 

kamçıdır. 

Esas n Uzerintıe bir de damga vardı. Fi• 
ter: 

- Emlnlm ki, dedi, bu Krigerin bir hedi 

yealdlr. 
Kamçının üzerinde kan lekeleri Vllt'dı. Bu 

lekeler eski idi. Yalnız biraz dikkatli bakto• 
ca, karnçmm bir, nJhayet iki defa kullanı1· 
mıeı olduıtu anıa,ılıyordu. ÇUnkU yenJy~I. 

Fiter böyle bir kanlı hatıra saklaye.n adtı• 
mm ne nmnnsız bir kine s:ı.hlp olması icap 
cttiğlnl dUşünUyordu. Kamçıyı yetine ko)
du. Diğer bütUn C\Tnkı muo.ycne etti. Aradı 
ğı ıoy bllhnssa Elen Hcld'c nlt bir iıdf. Fa
J;at huslltıt e\'rak olarak. kasa.da, sadece MI 
şel imzalı bir deste mektup vardı. Bu mcJt
tuplnr Bellnmlvc Amcrlka.nın muhtcll! ~cııırl 
lcrlııdcn gllnderflmlştlr. ilk mektuplarda, 1 
bunu gönd•rcnln bir Unlverslte talobe!i o·
duğu anlalJllıyordu. BlrtLz aonra, Fiter met· 
lup sahibinin. Abcl Bcllnmlnln kardeşi Mişcl 

Bcllaml oldu!!Unu anladı. Mclctuplıırdan Mlc;c 
lin yava-s yav~ tıcrledlğt. banko.ya gc<;U~. 
monra, yQkook muhite glrdiğl, fakat ya\'3.<ı 

,,m:.t ~etb't ~T>Att!f:i nnlB.Dllıyorou. sem 
mektuplara do~ı ıa el kard !tinden paro 
yardmU f!t1 mı'du. l"ftk11.t l!n !!On mektup çok 
m.antdardt. M!!!el nihayet, ateyhlne harel<et 

eden ndaının b!Z.Z..'lt knrd ~ı olduC-Unu öğren! 
m!§tı. Bwıs. h&Yrct ediyor ı.·c ıöyle yazıyor· 

da.ı 
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"Ölrt'ndlilm hakikatler beni ~na dön· 
dUrdU. Sıüın ue ~·apton kl bmJ mahvedlyoP '' 
ııun ! Hiç olmu~~ rocuğuma acıyarak beni 
lfiA8t.an kurtar. 

M acera ve aşk romanı - 9 4 - Yazan : cva~ 

iç bu esrar çubuğunu gOreceksin. . N~ kadar 
guzeldir ... ,, diye ıstar edıyotdu Zavallı Mi§el! Hain kardetinin. düşman.JB· 

rını bilhassa evıa.tıarı tare.rmdan vurduğunu 
bilmiyordu. Madam Hcide öyle yaprmı.mJI 

mıydı? Eğet' çoct\ğımdan bifiSetmeseyat, \ieı 
ki :Abel ona yardım derdi? .... 

Fiter üc; saat e.rsştınnA yaplı. Bu arial\ 
adamlıın, ptonun diğer klS§e. tiu~ı i.\t 
Ust etmlştcrdJ, bir şey bul~lardt. 

Flter katıp Savinlyı c;$tti. Biçare sap 
san idi: 

- Mahvoldum, diyordu, vımdi beni kova• 
ca.k. Senin burada başh&deme olduğunu ha• 
bcr '\."Cmıedlm diye .• 

- Aıdırmn. Kcndimne seni tehdit ettiğiinl 
sllylersln. Olur bite. Hayei glt., crendilii c; • 
ğtr, ona bir hUıınUhat \'8.tıı.kMI verecetimltt 
Söyle. 

Belliful ~di. Gözlcrini:!e bir z&rer p&Htti 
81 van1ı 

Eh, defü. a ih~ maaimt bü\aunw: 
mu., 

11a.yır. Bilraaa ~ı. Vey&hua p.tonun 
bUtlliı pl!nlan eahli'dir \-e bir \iiitia. gull 
bir muclie -n.N!ır. 

- Demek bayi bir kfüiin v&.nn11! Hemat• 
de Ml!l!!yö Fıter, \'az.l~niz icabı birçok polld 
romanı okumuşsunuzdur; onun için öyle 18• 

nıyonunuz. Bu. Bizin lc:\n fena. Yakmda 
avukatlanm gelip sizi bulacaklar. 

- Böyle ~ayant hUnnet klrruıelerle görü{• 
mekle memnun olaca!ım anahtarlarınızı aıı• 
nl1!. 

nı:er elini uutrnıştı. Tll.hi bıi Diı&da. ga• 
rip bir ses duyuldu. Ve herkes dona kit.ldr. 
Bu bir çocuk fefyadı gibi ve htçkırıkla biten 
bir sesti. Herkes Fltcr, Ct"kson~ polisler, kl 
Up ve 13ellami bu sCSJ duymuşlardı. Flter 

liert bir esle sordu 

- tiu ne? 
Bellllmi bliıuyoroil. n\.iıre i.lônerek. 
- Rcrbali!e, ttecb, ltilonter o\sa ~rekı 

böyle Meler çık&rdiii 'rildd!r . 

(Deoomı oor) 

(Geçen tefrikalarm hülasa.sı) 1 Bu esn&aa, dışarda bira'tkmı guı=til- bakT,Yôrsnn ? ... Çabuk. git... ~f.l'i.!lrt 
Vçüncü Jfurad, ycıii gömesine af- tüler oluyordu. Kapmın önünde heye- getiT ... 
yon içmcği öğreliyor. 'canlı heyecanh konuşuyonaraı. - Yen.fçeriler... . arııı· 

* • Kontes sordu: - EVeit... ;y'eniçerilerın pa~arı • 
Canfeda, ka.pıda. birtakım işaretler - Bu ne? .. Ne oluyor? da.n ... Zira, bak bu kıza ... O~ sr· 

yapıyor, ağzını gösteriyor, duman çek- PaOiŞah: tiiı'fta vereceğim ... Beiiiınle ~ ~~-~ 
mek man:ısiyle dudaklannı biizilyor - - Hiç-... atanma ..• · 'CJML - Ben. 'kız-l k11.aa.,Iık ediyor.:. ~ ~--
du. Fakat Mchcemal, bunun içmek mi, lara forman ıeh1m de onun ıçin ... oy-

1 
yor ... Trun k8Iadar oldü:k ... öY~ 

ic:memek mi olduğunu farkedemedi. naşıyorlar ... 
Padiıah, üzerine yürüyüp de: Fakat. bu oyna'Şmıya benzemiyordu. 
- Çek! Çek ... Hele bir kerecik çek, Zi'ra. ktı.ptdttk'i C3.i'\feaa:nm heyecanı 

ne fevkalade olacagmı anlryacak, sen arttı. Kapının aralığından dışardakİ· 
de benim gibi neşeleneceksin! - deyin· lerle konu.'}uyor, sonra asabiyetle dö · 
ce dayanamadı. nerck, paaışa.'ha bir ~yler söylemek 

Çekti. istiyorau. 
O zaman, kiıinatın, etrafında fırı! 

fırıl dönailğünü gördü. 
Bir şey koparmak, kırmak, bağır • 

mak, çağırmak ihtiyaçlarını duyuyor· 
du. l{ahkahayla güldü. B~üırdı. 1 

ÜçüncU Murad: 
- Nasıl... İ-evkalıide değil mi? .. 

Bunu bilhassa. !randan getifttiin ... ö
bür af yonlara. benzemez... Bir kere çe 
kince insanın içi f eralılar ... Sen de işte 
be.ğırıyonıun ... Halbuki <lemin kızları 

kamçı ile koğalarken yüzillrt~ n.caip a:
caip ibakıyoroun ... H8.h hah hah ... Şim 
di anladın mı bu arzunun neaen dog
duğ\inu ... tŞte bunu ~!ren böyle C)\ur!· 
dedi. 

- Hakikaten ... Hakikalen ... l>elt gü
zel ... 

- Bir daha çek ... 

Y tı?:an: Edgat Rice Burroughs 
Çeviren: A. E. 

-11-

- ruendimiz. mhdim1z ... 
Sultan Mura'd, çubuğu üst üste bir· 

kaç kere çektigi için: 
- Ehı ... diye haykırdı ... - Keyfimi· 

zi bozma'yin ... 
- Lakin elendim, yeniçeriler ... 
- Ferman et't.im ya ... Onların vazi-

telerinden t maa:.5le.rmdan) getırilsin ... 
Oil.lara tediyat ~eciksin varsın .. Ya -
hut, S:ttaflara 'ba.şvurun ... 

- Mesele o değil... dinleyin ... 

- Dinliyemem... Eğer sarafla.r"dan 
blmuyorsa ğümüşün içi e ba.~lta ~Y • 
ler kftrtş\:ırıp karıŞık a.kçe bassınlar ... 
Fakat bu ~nza mutlaka. yirmi bin au. 
ka ... O da kMi değil... Otuz bin ofsun ... 
J{ırk bin, cUi bin olsun ... Ferman -edi
yorum ... Fermanım nas hükmünde de
gil midir? ... caınus .gibi :niçin %iuratnna 

nunum ki... ~ aiıkb 

• Damarlarında gençlik ~e"~ ~~
M~hcemal, ortaya çıkmış, 15a ~ !feti'· 
ltmna b<!nzcr klv.rnıtlarla ~ ·1Jı· 
1'li bü.küyor, ·bacaklarını ita.vay& kıt 
~ıyordu: ı;t 

- Göriiyor :muson. ~a! .. ;çill 
can şey ... Merin 'Sana ki, ~u· 
'bunu buldun ... DOgrusu pek ~ıı;··- ii· 
num ... Fakat, gene 11enin 'tfl.vsı~ 
zere, onu memnun etmeliyUnq;· '"'iı:oı· 
ihsanımı gctirsiriler ... Gözüınun ° 
de teslim etsinler ... 

Canfeda: Yt.Yıi· 
- :Anlabımadrm. aslan~ığın'l .. ~I 

~eriler isyan etmış, sa.rayın ~ ..... pe.· 
l :o· diye verılıı;.· sarmış M' ... oıze maaş rtVgt, 

ralar hep '%iiyuf ak~e ... Paral~ dt flil 
ve tedrtvülii ~ep yiı.hudilerin -etil'! .,:1a 

-· z; e,J'~--· 
dı ... Bir kıyye oumtl~tcn beş Y~ jı\\~ 
çıkarılması ica.p ettiği hala: bı~rt' 
<;ıkarıyorlar ... diye ba.ğrr bağn° 
yorlam'l'lş... ı:yt# 

Padişahın sarh6şluğu epeyce 
1 

mişti: Si' 
- Su!Stınlar ... Bağmnasınl':~ 

,ımı ağırtmasınlar! - diye haY 
au. 

- Fa.kat efendim... _ ı..M" ~· 
- 1~ o kadar ... Defol. .. fflllU"· ~ 

aer ... I>ı!'1nfda rgilrUltü ohn~;s Jt'Sı 
burada, bu Mchcemalimle 1l:5aŞ 
ma.k istiyorum.. <{it 

Rahlenin ür.erinde ne buJdtty9fl 

la tarak : (ıt" 
Rahlenin üzerinde ne bulduysa. 

Minimini çocuğu, aQzına insan latar~~ol... Hı.ydi ... y&ıtah? .~ıf' 
kanı bu laşmış, b rnu yarı l ıp aQır ha~::;n, gitmek mecburi)'etiııA'e 

halkalar geçi ril miş olarak ka:~~işahlagözd~sibaŞ~!ia!:f 
g Ö 1 e • n 1 • • • • ne e ı • yo rd u 1 Bu esnaaa, kontes, pek latif s uil\J\ı z r 1 n on u g 1 • • sarhoşl8,9tığı için, bale 0~,~-

Çok geçmeden Akut'un mümkilnl bu atiaya bırakmıştı. 1 çirihniı olarak gözlerinin önüne freli· muhtelif humaralannıı aevaın~ bit 
olduğu kadar kendisine sokulcluğu - Dünyanın bir ucunda, insan ya - yordu 1. du. H~r bir uzvu ayn 11.yrı ~etle" 
nu ve ufacık kanlı gözlerinde oku - şaınıyan yabani bir adacıkta pırakı- Yabani tlelikanlınm ağzın<ian de · la.vır ftlıyôriiu. Pa:diştı.h. bU h 
nan hAyta.nhk ifadesiyle boyuna ken lan T erzan için, kurtulm:ık, düşman- rin inHti y\ikseldi. Ah ne 6lurdu. Bu ti haz içinde seyrediyordu... ?Jeb~ 
disin~ baktığım gördü. Hatta bir de- lar elindeki çocuğunun yardımına alçak Rokoff un pis boğazını, bir ke· - Pek beğeniyorıım sen

1
••• JllS ~ 

fasmtla onun kendisine ağaçtan ko- koşmak, zavallı karm Jeyne kavu· recik demir parmaklan arasına alabil· mlıı. ... Güzelim, gel, gel ... y;:~ ... fl' 
patdığı güzel parçayı uzattığını ela pbilmek attık ümit edilebılir miy- seycli. kul, o h"ttif kolunu boynunıa 1 . a~ 
görerek şaftı. Tarzan, orman hal· dl? Ya sevgilisi, sevgili karısı Jeyn? yanaklarını dud:ıklarima uza.·· 
kı arasında ya~adığı uzun yıllar için- Anla§ıldığma göre Rokoff onu bu· Şimdi zavalh kadın kimbilir ne inmldandı. etti: · 
de böyle bir şeye hiç tesadüf etme- raya bıraktıktan sonra, kıtalann haldeydi. Nasıl oluyor, nasıl korku· Kontes yaklaşırken dcva.tn (Jillffl 
mişti. • y:ıbani kıyılarından birine gitmitti. lar geçiriyor, ne düşüncelerle uğra - - Deminki kızlar yok JI\

11 ?.:~ çırtl • 
Tarun birkaç p;ün bu yeni arka· orada azgın yamyam bir kabile bu şıyor, ne kadat- yaşlar döküyordu? beşi bir araya gelip vucutlarn1 ~i 1'~ 

da~lariyle yaşadı. Ağaçların meyve - lup çocuğunu, bir yamyam yabanisi Tarzan ~u korkunç, ve nerede çıplak eştılr eUikleri ııe.ıde fİllı~' 
sini yiyerek vakit geçirdi. $anki on~ gibi büyütmek üzere onlara teslitn olduğu nıeçhul ada üstündeki halini derece tahrik c<iemcailer .. · ~ .,ıı 
lardan biri imiş gibiydi. Hayatlarmo ~decekti. Bu, Rokoff ayarında bir al- karısınınldnclcn daha iyi buluyordu. sen ... Daha elbisel~in strtırıd~ı& ~ 
ortak oldu. Sırf yalnız kalmamak çak için pek kolay bir işti. T orzan hiç olmazsa sevdiklerin· derece ho5uma gidiyorsun ... ıcJJ!ll\a• " 
ihtiyaciyle onlardnn ayrılmıyordu . Zavallı Tarzan. mini mini oğlu - den birinin, yani karısının, Loncha- turmasını. kalkmasını hele 
Bundan be.~ka da maymunların ha - nun böyle bir hayat içinde çekeceği da rahat ''e düşmanlardan uzak ol· masını biliyorsun ... 
fızasına yüzünün iyice naktedebil ~ eziyetleri diişününce soğuk bir titre· duğunu düşj..inerek kenclisini avut- - UMt dudaklarını... . 
mesini temin içindi. meye tutuldu; Yiireğine keskin bir ınıya çalışıyordu. Kız, padişaha böyle enıre~ti· 1 

Maymunların beyinlerinde kendi bıçak saplandı. Böyle vahşilerin mı· Halbuki talisiz karısı dünyadaki ÜçUncti Murad, itaat ettı. ~ 
yüz hatlarının iyice yer ettiğine ka - sıl yaşadıklarını o, pek güzel biliyor· iki sevginin, mini mini oghı ile ko- Bunun üzerine, kontes• ııııcite~ 
naat getirdikten sonra, ormandaki du. Bunların içinde en yumuşak yü· cesının ne olduklarından büsbütün yumdu. Duöaklarını padifSll 
araıtırmalatım tamamlamak için ay- rekli anne ve babaların çocukları bi· habersiz, acı göz ya~lan döküyor- yapıştırdı. .. .. edetl ,o_tJ 
rıldr. Giin\.in birinde yüzünü ıimtıle le hoyvanlıktan hemen bir basamak du. Hükümdar, uzun bir opilfl'1 
çevirdi ve daima eahile milvazi yü • yukarıda, ardı c:ırası olmıyan güç - T arzan katısının da 0 alçak Ro· ra. hayretle gözlerini a.çtı: 
rüyerek • karanlık basıncaya kadar lüklcr, bulaşık hastalıklnr, daha bin kofun pençesinde esir olduğunu, her - Bu ne? ... - diye sordU··.--) 
yoluna devam etti. türlü korkunç işler arasında yuvarla· gün, her saat öHimden daha kötü fe· (~t --~. 

Erte~i sabah tanycri ağarırken u - nır giderlerdi. Aralarından erkeklik lftketlere uğramak üzere bulunduğu· - _..-~- 1 
yandı. Yürüyü§iinün kendisini garp çağma ancak yüzde biri yetişebilir- nu bilseydi ne yapacaktı? ·r· .. p;O(· .. -·a·k~ rıd• , 
istikametine sürüklediğini gördü. Er lerdi. Yavat yava, ormanda ilerlerken Y tll!!!!. 
tP.Si günü de yol aldı ve bunu takip e- Bundan ba~ka, çocuğunun bir de beyni kma~lık düşü~celer ve ac.ılar P a p a~ 
den afak vaktinde, güne§in bu se- yamyam olarak biiyümesi felaketi ln karışık bır hnldeydı. Bu halındc .-a 
fer ormanın üstünden yükseldiğini karşısmdn bulunuyordu. insan eti bile, birdenbire ne olduğunu anlıya· o s m a •• 
gördü .. Birkaç zamandır içini heye- yiyerek b\iyüycn yarı hayvan bir 1 madığı tuhaf bir çatırtı ve tırmanm:ı ct;JI 
canlandırmakta olan hiasikablelvu • mahlukun nrtık insanla~ arasına gire· ı sesleri~i~ forkınn vardı. Bu tırman· 1 Osmanlı hanedllfl~l1 
kuun pek de bo§ olmadığını anladı. cek ~ir_ isti_d~dı kal~bilir. miydi? ı ına s&;ının geldiği tarafa ilerledi. Y r- i bir papaS -~tıİ 
Rokoff kendisini bo, bir adaya bırak- Mını mını çocugu, dışleri eğe ile kılıp devrilen kocaman bir ağacın al- 1 ~ 11'" 
mı~tı. sivriltilmiş, yüzü çirkin boyamalarl1l tına sıkışıp kalmıs heybetli bir parı 1 Bu mera.kli mevzu 

Tarzan anladı ki alçak Rus ken - boyanmı~. ağzına insan kanı buloş- gördü. ~ l de bir yazı başlıyor. 
d 

,_ 1 l b 1 ... ..... • ..................... .._. ...... ~ 
isini KUrtu mıya imkan o mıyım mı§, umu yarı ıp agır halkalar ie- (Dew.nu var) 
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:etnıcğe hak kazanmış gibi, yanmda 
uran sabık reise dönerek: 
- Devam edin, Dült ! dedi. 

hü Dük diye hitap ettiği adam, derin bir 
rınetle eğildikten sonra mecJi•u: doğ

ru 1·· ondü ve devam etti: 

i• - Evet, senyörler, pren~esin söyleıdi-
1 gibi, içiniz~c hiç bir zama-ı hain in. 

lanlar yoktur ve olamaz. Buna rağmen 
Prenses Fausta bütün projelerimizi bili-
Yor ve h . . . p 

epımızı tanıyor. renses Fausta 
;ın .halinden öyle anlaşılıyor ki, bizirr 
C.'nıyetim · · d' · · k f · ızın mevcu ıyetını eş etmış 

olmasına b'· .. k bi h . 'in" uyu r e emmıyet atfet· 
d 

1Y~r. Fakat müsaadesile şunu işaret e. 
eyıın ki, bizim gizli cemiyetimizi keş· 

fetrneJı: · 
d . • Badece fevkalbeşer birzekayı 
eğiJ 1""'İ d ··th' b' · u J" zaman a mu ış ır cesaretı 

oe ın" 
ru ustelziındir. Bundan dolayı, huzu-
et nuzda, ona karşı hayranlığımızı izhar 

rpekten kendimi alamıyacağım 
•e ~raftan tasdik edici s~sler y.ükseldi 

Ük devam etti: 

le;; :r.enses Fausta, bütün kuvvet ve 
etını der· k. "k k f' 

k• 
1 

' ın ze asım ve yu st " 
ır eri . . 

Vakf nı, güttüğümüz büyük gayeye 
etrneğe karar vermiştir. 

Bu def 
~rlg b' a mağaranın her tarafından 

ın ır tez h .. 
bütün .. a urat ve alkış yükselmiş. 
ru t k:.ozler bu harikulade kadına doğ-

D
a ır ve hayretle bakmı-tı. 
Uk 'S 

ğe başl~~a kuvvetli bir sesle söyleme-

- Size söyl d'•· . 
§İmdi . e ıgım bu mühım sözler, 

sıze bul . 
da bir h. . unacağım ıfşaatın yanın. 

ıçtır. 

Dük bir m" 
&elen h uddet sustu ve etraftan yük 
ledj S'~kyret nidalarının dınmesini bek· 

· u lıt avd t d' tekrar s" e e ınce de heyecanla 
Oze ba~ladı: 

• - Aylardanb · i 
&ırnız rnu erı arayıp da bulamaJdı-ı 

' stakbel §efimiz, Don Karlo. 

1> .. n of;1unu, prenses tanıyor .. Onu b.ıe 
getirecektir. 

Hatip burada sözünü kesmeğe mec
bur oldu. Çünkü etraftan kopan çıl

gın :a tezahiirat ve sevinç sesleri her ta 
rafı çınlattı ve biitün ağızlardan "yaşa. 
sın Don Karlos ! Yaşasın kralımrz ! .. s~s
leri yükseldi. 

Dükün bir işareti üzerine sükun tek
rar avdet etti ve herkes can kuhıği} le 
dinlemcğe başladı 

- Evet, c:enyö.·ler. prenses Don Kar. 
losun oğlunu tanıyor ve onu blze getire 
cektir. Fakat bundan daha mühim bir 
şey var. İyi dinleyiniz: Prenses pek 
yakında, ken:limize kral yapmak istedi
ğimiz insanın uvcesi olacaktır. Pren-
ses bütün servet ve zekasile zevcine 

vardım edecek ve onu. bizim şimdiye 

kadar temenni ettiğimiz gibi Enc!ü1üs 

kralı değil. fakat, bütün İspanyanın 
kralı yc:pacaktır. Görüyorsunuz ki, de. 
min, prensenin bizim reislif(rr.:ze en 

layık insan olduğunu sö} lerk.n. ya,..ıl

mamışım. Çünl:ii o, yaln•z reisimiz de
ğil, avni zamanda müstakbel kr" 1h .•. 
mizd'r. işte sırf bunun idn, Kastrıı.-.a 

dükii Mıva' la kontu. Algavar mcırk; i 
ol:ın ve '"Mukaddes ofis .. r!i'1ilcn a lr· k 
tccıki15t t:tr<1fnıdan. lfı!·ap, söhret ve ı:er 

vetinrfon mahrur:ı edilen. ben. hcniniz n 

namına, hürmetle bağırıyorum: "Y~şa
s•n kraliçemiz! .. 

Ve Kastrana dükü. bunları sö·ıler ~öy 
lemez, İspanya saraylarının tec:r1f·t 
kaideleri mucibince bir dizini yere ':"va
rak, basını. Fau"tam., ayııklarına doğ. 

ıu yerlere kadar eğdi. 
Ayni zamanda etrafta müthi~ bir 

hağrı~ma oldu. : 
- Yaşasın kralice !.. Yaşasın krali~et 
Fausta, her zamanki gibi, kendiı:ı:ne 

gösterilen bu hürmetkar tezahüratı bil-
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Cüce bunu bi.ıyi.ık bır hık dı ve oy " 
garip bir tavırla söylemi§ti ki . .Pardav·.n 
gülümsedi ve sonr" ciclJL bir sesle: 

- Bunları topla ve şı.: kasa} a ıyıcc 

kapa. Parasız evlene:ek değılsin ) a ! .. 
Cüce evvela sarar_dı. sonri' da kızara

rak basını önüne eğd'. 

- Siz böyle bir şey ohı.ca6ını mı ü. 
mit ediyorsunuz?. 

- Görürüz Şiko. 

Cüce b şını fıalladı ve yerd~ki :ıltınla
ra bakarak: 

- Bu paralar!.. 
Diye manalı b'r tavda 

Pardayan gü·ii'tlsC"Ji: 
mınlda: dr. 

- Ne demek if:.tcdigini anlıyorum Şi
ko ! Fnkat bu altınlcırı sana niçin verdi
ler? 

- Sizi servili eve getirmek iç:n. 
- İyi ya! .. Sen de bu vazi eni yap-

tır Bal,. hS.la buradayım. 

El Şiko rn·hcubivetle kızardı : 
- Heyhat! diye ic·n: çekti. 

- Şu halde vaz'feni yartın demek-
t=· ve bu parayı hak ettin. "'i:ndi bunu 
topla ve tekr:'r ediyorum, ba~ka §eye 
ka.ışma. 

h."XVI 

SUH' :\STÇILA!' 

Son d.rece mağrur olan :CI Şiko. hiç 
h' şeye boyun egmez, herkese isyan e
d~rdi. Bugiine kadar, onun için bir t~l: 
efendi vardı: Juana ! Ona itaat etmek 
Şikoya ağır gelmcdii'Ti gibi, bundan bü
yük bir zevk ·e iftihar da duyuyordu. 

Fakat, işte birdenbire, onun mevcu
d'yetinde yeni b:r efendi doğuyordu: 

Pardayan ı Ona öyle geliyoröu ki, ı•ar. 
dayan çok zamandanberi ona hükmet. 
mck hakkım haiz bulunuyor ve o da 

Pardayana, )uanaya olduğu gıbi hür
met etmeğe mecburdu. Niça1? Çünkü 
Pardayan, bir riiya zannettiği şeyin, 

bir hakikat olacagı hususunh kenj.sini 
tamamile ikna etmişti. Bundan <lol='>yı 

Juana onun nazarında bir melek idiy~e. 
Pardayan da onun için adeta bir ilah ol. 
muştu. Onun her emri bila tere::ldüt ye
rine getirilecek, onun icin ölmek icap e
derse. bu da büyuk bir zevkle yav.ıa. 
caktı. 

Bunun ıçin, Pardayan, ona Faustamn 
verdiği altınları toplam3sını sôyleyincc. 
Şiko itiraz etmemiş ve bu arzusunu 
:lerhal yerine getirmişti 

Küçiik servet itina i1e kasaya yerleş
tirildikten sonra. Pardavan: 

- Şimdi artık gidcl:m dedi. 

Cüce şamdanı söndiırd:i, J•ıvard~ki 

gizli l:apıyı açtı ve Pard,n·amn ;:inü'1dc 
merdivenleri inme~e başlariı. 

Şiko söylemiş olduğu veçhile, geldi. 
ği yoldan yürümüyordu. Çünkü Par• 

dayanın oralardan ve bilhasEa yeraltı 

yollarının nehre çıkan gizli kapısınldan 
geçmesine imkan yoktu. 

Fakat bütün bu teferrüat Pardayanı 
alfıkadar etmiyordu. Yegane düşüncesi, 
F$stanın kendisine hazırlamış olduğu 
bu tuzaktan biran evvel çıkmaktı. 

Onun için, cüceyi takayt ve sakin bir 
yüriiyüşle takip ediyor ve onun gizli 

kapıların açılıp kapanması hakkında 

verdiği izahatı dikkatle dinliyordu. 

Şimdi, kumla döşenmiş, otdukça ge
niş bir koridordan yürüyorlardı. Par. 
dayan iki kişinin yanyana yürüyebile
ceğini nazarı dikkate alarak, cücenin 
yanına yaklrıştı. Ve böylece, yanyana, 
yollarına devam ettiler. Bu koridor, 
biraz ötede hit;vor ve orada. iki istika
mete giden diğer bir koridor başlıyor. 
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'86' HORTLIY'.AN FAUSTA' 

Birdenbire, Pardayan, önlerinde bulu 
nan duvarın arasından yıldızlan görür 
gibi oldu ve yavaşça sordu: 

- Çıkış yerine mi yakla~ıyoruz? 
El Şiko ayni şekilde cevap verdi: 
Hayır, senyör, daha çıknr.ımın va

k "t vnr. 

- Bana öyle geldi ki.. Allah Allah 1 
Yanılmıyorum, bak tekrar yıldızları 

görüyorum. 
Duvara yaklaştılar ve Pardayan ya

«"' 1mdığmı anladı. Vakia bunlar yıldız 
c!cğil, fakat birçok ışıklardı. 

Derhal kamasını 5ekti ve mrılda.ndı. 

- Hakkn varmış. küçtilr, galiba bize 
iş çıktı. 

Cüce cevap vermedi. Fakat bu ışık

ların ne olduğunu bilmiş olacak ki, Par 
dayanın bunları görmemesi için, onu 

,yavaşça kcnı:ra itti. Fakat .Pard:ıyanın 

tecessüsü son haddini bulınu§tU. Hiçbir 
kuvvet onu bunun oe olduğunu anla
maktan menedemezdi. 

İyice duvara sokuldu ve sevinçle gör
dü ki, çarpışmağa lüzum kalmıyacak. 1 tır. Işıklar, duvarın öbür tarafında ya
nıyor ve arahk1ardan dışarıya nzıyor

du. Diğer taraftan, duvarın üzerinde 
hiçbir kapı olmadığı için, hiç kim9eyle 
karşılaşmak tehlikesi de yoktu. 

Cüce hiçbir şeyin farkında de,ğilmiş 

gibi yoluna devam etmek iste'diyse de 
Parôayan: 

- Biraz dur, diye mırıldandı, sen mü 
tcccssis bir adam değilsen, ben o1dukça 
miltecessisim .. Doğrusu şu duvarın ar. 
kasında neler olduğunu anlamadan, bu
T.'ad'!n kıpırtdamam. 

Pardayan eğildi ve deliğin arasından 
b::ıktı ve o anda doğrularak, şayanı dik
kat bir şey keşfeden bir adam tavrile 
hafif bir ıslık ~aldı. 

Şiko ümitsiz bir tavırla ısrar etti: 

- Gelin senyör, gelin, göreceksiniz 
ki biraz ıonra geç olacak 1 

Pardayan ona konuşmamasını işaret 
etti ve tekrar eğilerek dikaktle içeriye 
bakmağa ba~ladı. Şiko lda, duvara yas. 
lanarak, Pardayanın, işini bitirmesini 
bekledi. 

Bütün dikkatini toplayarak, büyük 
bir heyecanla delikten b::ı.k:ın Pardayan 
duvarın öbür tarafında neler görüyor
du? işte görıdüğü şeyler: 

Faustamn Kristoballe beraber bura
lara indiklerini ve Faustanın duvardan 
bir tt?§ çıkararak Kristobali oradan içe. 
riye bakınağa mecbur ettiği malumldur. 

Fausta her ned~nse, çıkarken bu ka
pağı kapaml!yı unutmuştu. 

.fşte bu delik Pcı:::dayanın nazarı dik
katini celbetmiş şimdi, bütün mağarc:nın 

içini rahat rahat seyretmesine y::ırdım 

etmişti. 

Büyük ma"anın sağ t:ırafında dizil. 
"liŞ olan sıralarda, Pardayanın tanıma

dığı. yirm:yc yc:l:ın erkek oturuyordu. 
Karşı tarafta ca, koltukların içine ke. 

mali cızamctle kurulan üç kişi, bu gizli 
gece top'antısını idare cl:Iiyorclu. 

Pardayan, delikten ilk baktığı zaman 
toplantıyı id:ıre eden ve koltukta owran 
reis ayağa kalkarak şöyle dedi: 

- Senyörler, kardeş ve dostlar, size 
yeni bir aza takdim etmekle şeref du· 
yuyorom. Ben! kendiniıe reis olarak in. 
tihap ettiniz. Fakat ben yerimi yeni 
arkadaş ve dostuınw:a bırakıyonım. 

Çünl:.ü bizi idare etmeğe lıiyılr olan ye 
gnne insan odur. 

Bu sözler, meclis içinde garip bir mc. 
rak uyandırmıştı. Fakat. reisl'ğe en 18 
yık görülen bu yeni azanın bir kadm ol
duğu görülünce, her tarnfta büyük bir 
hayret ve itiradar ,-ükseldi. 
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Pardayan bu kadını derhal tanımıştı. 
Bu Faustaydı. 

Fausta, kendisine has, o ağır ve haş. 
metli yürüyüşle koltuklara doğru yürü 
dü. 

Koltuklarda oturan üç ki~i. Fauısta· 
nın bu meclise ne için geldiğini .evvel. 
den bilmiş olacaklardı ki, derhal yerle 
rinden f ırlad1lar ve koltuklardan birisi
ni ona doğru jttilcr. 

Fausta, ayni haşmetle, ağır ağır koL 
tuğa kurulunca, bu ÜG ki§İ arkasına ge 
çerek, orada dimdik ve hareketsjz dur
dular. 

Bu il) adam. herhalde çok a&il ve hür 
:tnete layık kimselerdi. Çünkü, meclisi 
teıkil eden diğer adamlar derhal onları 
taklit ederclc ay.ağa kalktılar ve büyük 

bir .sükutla yeni reislerinin söı: .iöyleme. 
sini b:l:le.diler. Kimbilir? Belki de, mec 
Jisteki bu 5ni tahavvüle bu üç .asilzade 

ye karşı beslenen hürmet dcgil de, Fa
ustarun müthiş güzelliği ve haşmetli 

tavırlarıydı! 

Fausta, böylece, ıdaha ilk anda mecli. 
se bakim olmu§tu· 

Bunu Pardayan .da anlamış olacaktı 
ki, mırıldandı: 

- Ne sihirbaz kadın! 
Ve derhal, endişeli bir tavırln ilave 

etti: 

-- Acaba bu adamlara ne teklif ede 
cek? Bu adamlar kim?- Ah! Dikkatle 
dinliyelim de elbet anlarız. 

Fausta lıir mü<Met, önünde eğilen 
başlara baktı. Sonra hnfifçe başını çevi
Terek arkasında duran ve kendisini mcc 
lise takdim eden adama bir işard yap. 
tı. 

MeçhUl adam bir adını öne geldi ve 
heyecantı bir ses1e: 

- ScnylSr'ler, dedi. İ§te prenses Fa
usta r GUneı, a§k ve çiçek mc:nleketl o-

lan balyanın hliklmi prenses 1 Prenses 
akıl ve hayale gelmiyeeck luıclıır zen
gindir. Bizim biltUn proje!erimizi b:li· 

vor ve zannediyorum ki hepinizi isl:n ve 
mcsJeklemize varıncaya kadar, tanı~·or· 

Bu sözler üzerine mecliste mırıltıtar 

haşladı. Biraz evvel kendilerinden so.n 
derece emin bulunan bu adamlar, :Piribır 
lcrine 9üphell mıı:ıırlarla baktılar. . 

Fauıta bunl rın aklından ge~cnterı 
derhal anlamıştı. :ı:mnl uzattı ve: 

- Sakin olunuz. senyörler, dedi. Ara 
nızda hain insanlar ve casuslar yokttır· 

Sizin gizli cemiyetiniz hakkında bıın3 

kimse mıı!Gmat vermedi. Ben bunu ı-crı 
dim keşfettim. Kanlı ve müstebit bir i· 
dare altında inliyen zavallı güzel fspafl• 
yanızda, bu alçak idareye kıır~ı ;sya.n 
r.decek cer.ur, kahraman ve hakkaniyet 

sahibi in anların mevcut otaca'ğını an· 
lamak i~in d~hi olmağa lüzum ~ oktU• 
Bunu bUdikten tı0nra bu kahraman ve 

fedakar insanların nerede topland:Jdarı
nı anlamak benim için bir çocuk oyun
cağı idi. Sizin projelerinize ~e diğer 
teferrüatıı gelince, bunları gizli ole~a~ 
takip ettiğim birçok müzakerclerirui':
csna.smi!a öğr.endim. 

bU• 
Açıkça yapılan bu bc}'i:nat, hat:rr . 

lunanları derhal tatmin ctmi~ ve bUtü!l 

şüpheler biran içinde dağılmıştı. 
on· 

Faktıt, bir kadmm, yalnız ba~ınn. 
ların gizli cemiyetlerini k~fetmesi ,.e 

sonra da, en ince teferrüatların:ı ... a.rıtl• 
caya kadar bütün projelerini öğrenır."!l 
olması, onları büyük bir hayret i~{ncle 
bırakmı"l ve bu mlithis kadma l;arÇ' 

~ - nı 
adeta prestişkfir bir vaziyet atmo!nt'1 
intnç ettirmi§ti. . 

Fausta, me:lis lizcrinde yaptığ• tesı· 
ri derhal anl.aaıysa da bunu cöstef': 
meğe çalıştı -ve Hnki, artık, icrayı h 
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BtR DEFAYA MAHSUS 

ıs-:.2-037 Hh akşamı 
NAŞtT 

AŞK MEKTEBİ operetinde aynca 
NAŞİT tarafmdnlt ı perde komedi 

Na•lil ••hlr Tlyatrosunlla 
YUSUf Zly&nm Aık. 'Mektebi operetinde 

tifr T6t atan Nijtt bu &k§am blr detayg mah 
ıma otinll üitti silhneye çık&eaktır. @tilgı 
mıze g!SN :A\1t Mektebinde talebe olacakttr. 

• • • • 1 • . . 
Beher metresine biçilen ederi 28Ş 

kwuş olan seksen ila 85 bin metre 
kqhk elbiselik kumaş kapalı zarfla 
e!<silbneye konulmuştur. ihalesi 5 
mart 937 cuma günü saat 15 tedir. 
ilk teminat 13362 lira 50 kuruıtur. 
Ş:.:; ~~i).nies! 1212 kuruşa M. M. ve· 
kileti satmalma komisyonundan ali:
nrr. Eksilbneye girecekler kanuni le· 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinae yaZılı belgeler· 
le birlikte teklif melduplarıiu ihale 
saatinden en a% bir saat evvel Anka
rada M. M. vekaleti satmalina ko· 
misyonuna vermeleri (605 (904) ___ ,_ 

Tümen birlilderi için 9200 kilo 
gazyağı açıl< eksiltme ile alınacaktır. 
Eksilmıesi 3 13/ 937 saat 14 dedir. 
Miihammen bedt;li 2208 lira, ilk te· 
minab 166 liradır. istekliler şartna
meyi görmek üzere hergün ve eksilt 
me~ iştirak için belli gün ve saatte 
teminatlarile ve kanuni vesikalarile 
Lüleburgaz Tilinen satriıalina komis 
,_onunda bulunmaları. (611) (900) 

z 
Kor birlikleri ihciyacı için 10 adet 

1 OÖÔ ld1ö tarlar basICill açı1' ek5iltnie 
uretil~ alınacaktır. Thalesi 2/ 3/ 937 

aab günü saat 16 eh.dır. Teminatı 

165 llta 61Up iste!illler belli gün ve 
saatte kanunun ilanci e üçüncü 
maadeterinaeki belgeleme birlikte 
Çôrluela K~ $atmalttıa k0mi$yonu· 
na müracaatlan (612) (901) 

Alınacak uçuş e\bisesi pazarlıkla 
ekSUtırteye konmllftür. Tahinin em
len bedeli elli bin lira olup ilk teminat 
parası SVSO liraffir. ihalesi S mart 

937 cuma günü saat ıs tedir. idari 
şarln!.mesi 250 kuruş mililiilinae 
M. M. vekaleti satmalffia komisyô· 
nundan alınır. Nümunesi komisyon
da görülebilir. Eksiltmeye gireceklc· 
rin 2490 saYili kanunun 2,3 üncü 
macldesinele istenilen l>eİfelerle lirli!: 
te ihale gün ve saatinde Ankarada 
M. M. vek51eti satmalma komisyo· 
nunaa hazır bulunmalan (610) 

lt 

ÇİÇEKLERE DAiR 
BİR YARENLİK 

Yazan: Osman Cemal Kaygı 
Geçenlerde bir gazetede çiçeğe ve - Yandrk allnh ! 

çiçekçiliğe dair birkaç yazı çıktı. Deı- Ça~ırmasınlar. 
ken arkasından başka bir gazetenin Tabii bilirsiniz: Bir de yazın, ma• 
haf;alık ilavesinde de çiçek ve gül 1 halle aralarında kıptı kadınlarının 
hakkında uzunca bir yazı görüldü. sattıkları "lavanta çiçeği,. vardır ki 

Bu yazllarda bazı çiçeklerin, hele kokusu hiç de yabana atılmıyacak o· 
güllerin uzun uzadıya güzellik~eri~ - lan bu zavallı, eskiden çiçeklerin en 
den bahsediliyordu. Fakat, çıçcgın bedbahtı idi. Kırdan koparilır ko • 
hangisi güzel değildir ki! panlmaz. haydi küfeye.. Sonra kü-

Hatta, erken açılıp saçılanların fe".icn J.:: haydi kapkaranlık, havasız 
sembolü olarak kullanılan "kefe la - Çl'l ·'na!IT sandığına, mücbbeden kü • 
lesi ile "kabak. çiçeği,. nin bile reğe atılırdı. Şimdi ise, esanslann bu, 
ke~dilerine gore ozel birer güzel· bolluğunda ve eski Hacryağcılannm 
likleri vardır. Başta çiçekler kralı işi gezgin csanscıhtnı Clöktüğü ~~ 
olan Sa Majeste gül olmak üzere ko- zamanda zavallı, bedbaht lavanta çı
kuları renkleri, biçimleri ile insa· çe~ıinin de papuçlan dama ~tilör. 
nı bir 

0

bakışta kendilerine ~i.şık ve bir Size son bir çiçek daha hatırla -
kokhı.yısta hafiften mest eC!en 'o ca - tayım, bakalım, hoşunuza gide • 
mm ka;,,,nfilleri, zümbülleri, filya· cek mi? 
ları, leylakları, laleleri, menekşeleri, "Bir yar sevdim, pek de çiçek, 
yaseminleri, manolyaları bir tarafa "Koldıyanm a dostlar bumu dü· 
bırakın! .. Çiçeklerin en bayağısı, şecek!,, 
en yabanileri sayılan gelincikler. yo~- Böy1esi, çiçeği koklamaktan tann 
calar, kır papatyalan, sarı çayır Ç1 - • --'-'--( r.....l · bar cümlt".mi:z:i ~ı.asm "-'Ye ya, ınsan 
cekleri, hatta, baharda arıların cı böyle, burnunu dÜ§Ürccek çiçeği kolt 
ilem baklavalan sayılan ballı baba lıyacağma aylandüa yaprağı koklar, 
bile güzellikte, berikilerden pek de daha iyi! 
aşağı kalmazlar. Hele katır tırnak - Osman Cemal KAYGILI 
]arı! Renkleri san filyadan daha tat- -------~-----
lı ; biçimleri türlü sak~ çiç~lerin -
deh daha ustalıklı, daha zanf; ko· 
kulan Manolyadan daha baygın olan 
bu "katır trrnaklnn,. ne yazlk ki hala 
kendilerini bayağılıktan kurtarıp ba.h 
çeye, saksıya, limonluğa girememi§: 
ler · Hala kayalıklı dağların nemli 
ya~aç1arında, sulak eteklerinde bir 
yaban çiçeği gibi kalmı~lardır. .. 

. .. _, 

' İstanbul Komu~~hğı 
I Satınalma Komisyonu il~!'l~rı 

T 1Lf kıf'anm tamirahm taahhüt e

den üstenci nam ve hesabına mezkfuo 
tamirat için ihale günü talip çıkmadı 
ğmdan pazarhıtla ihalesi 4 / 3/ 937. 
peJ1e1tt~ g\mü wt ı 6,30 da yapda 
calmr. M'Ubamme ~if bedeli 900 
liradır. Şartnamesi hergün öğleden 
evvel kSmisyôiida görülebilir. lstek
\ilerin 68 iirnlılc temina maİJ>uz ve
ya me!rtüp!arile intaat ,ubesinaen i· 
hale gününden evvel alacakİan vesi
kaları ile ihale günü vnkti muayye
n;nde F ınclıklıaa komutaDlıl< satmal 
ma homisycnüh:ı geİmeleri (889) 

~ •Q~ ~ ft :l.diıaritild1er: 
~,_İiutbas) ~tnındior), Kidik8yai (Ar; 
~kadaciıi (Ştnui Jbza,), 

Jat~t\buı 4 üncü icra memurluğuttdan: 
~ ~ ~un& olup Emniyet Saııtiığiha birinci aerecede ipotekli 
~ .Sı (1902) lira lajmet taıroir edilen Boiaziçinde Beylerbe
"lti 9 -~fi DWiillesinde eski Hilit ~fendi yeni Nuribey sokağında 

(903) 

Eksiltmeye ~ Gazi ~irde bir l\ln 
ga.rcfo'. Vahidi fiat esasile yapılar.ak 
olan in~atin tahmin olunan bedeli 
35000 liramr. Bu işe ait eiralt şun· 
tardır: Şartname BayınC:lırlık işleri 

genel şartnamesi resim eksiltme 6 
mart 937 cumartesi günü saal 11 de 
ilir. lzmiroe Bornu~·aatı Tümen sa· 
tmalriıa koiriisyonunela yapilacaktır · 

Eksilbrie kapalı zarf usuliyledir. Ek· 
siltmeye gircbilıiiek için 2625 lira ilk 
teminat vermesi• Nafıa Vekaletinden 

Gene ne yazık ki baharın en gu -
zel; cana, ruha, kalbe en yalcın çiçek· 
lerinden olan bu sapsarı katır tmı8k
lah biraz da kıptl kadın ve ikıilarmm 
cicekleri olarak tanmmış ve o çiçek
İe; çiçeği sarı kızlardan lavanta, ko · 
lonya, esans yapmak bizcte Kimse -
ciklerin aklına gelmemiştir. Oiyehi· 
lirim ki tabiat, ehli, yabani bütün 
çiçel<lere ··ermi_ tılciugü rertlt, Biçim 
ve \toku '6zellilHerinin en güuHcrini 
l>u Jtn\ı hmaklanyle mavi S'alltnrtla
ra vermi§~ Fakat '§ans bu ikisini 'Cle 
insan gdzu ve ganlündeıti. layilt ôl -
ıduklan payeye bir tüHü ulaşlirama • 
mı§~ Birisi büsbütün )rabhni olarak 
Clağların yamaç ve e eklerinde ka\ ~ 
rnış; birisi He nihayel ve lntfen, Ss
ki bahçe dıvarlannm ayıp kapatan 
Örtüleri mertebesine çtknBilmişHr. 

Kağıthane utih~ taburunun it· 
falinde bulunan 'Binanm e!Cldnk le· 
sisab açık el<Siltme ile tamm llia\eıi 
3 / 3/ 937 pazartesi gi l Mit 15,30 
da yapılaCildir. Şütriamesi bergün 
öğleden evvel lrombyont!a görüle
b 0lir. Muhammen tutan 19'1 lira 50 
lruru§tur. isteklilerin 12 lliihk iÜ< te 
minot makbuz veyn mekrup\aiile l:;e
rabt!r ihab ğünü vakti muajj6ihlile 
F mclıklıda komutanlık satmalma ko
misy:muna gelmeleri (300), ,,. · 

M~~~ 3 No. lu ki.rgir evin ~tıİınasma kafar verilmiştir. 
~~ e .. viıı hududu: Sağ tarafı Küplice deresi köp~sünden . istavroz 

~~~ ~ca git-len yol iôl tari.fı ve UkUı Elenı Luka ~ıreç ~
h)fi ~Beylerbeyine giden yol ile mahduttur. Evsafı mezkUr 

~ li.~ ~ .. iki ev bahçeden ibarettir. Cephe3indeki küçUk evin ze-
~ t' ilci Otla htr heli •ardır. Bodrum katında arkaya kapısı olan bir 
~ illi · illi ea1Q ve ta{nire mubtaçolup etrafı ta! duvar olan bahçe için 
~ ~. ~ vardır. Binamnauri kirgir cephesi ahtapbr. Büyük 

~ ~ antreden geçilerek birsofa -~de bir ~ bir kori~ bir 
lJ"1'8ltt ~çini bir mutfak vebahçede bır kuyu bir su haiitesı vaiilif. 
~ l.tiatlaililtlaı 3904 M2. olup bun-clmı 114 M2 büyük ev 56 M2 liüçük 
~~ kalanı bahçedir. ltbu&-ayri meabl tapu kaydı üzerine açık 
~-·~fu. . 
~ ~r. Arttırmaya iftirak eaece&ı mü9tetil~rin ktjiiıeti m~
"-t lıiW..ı.,a_-~ 7,!'; niabetinde pey akçesi veya rnınt bir be.tiki.nm lemı· 
~~ij hubll iilmillh iap eder. Artbriiıl prtnameıi 1·2-937 

tit. }lirinci~ Püüteai itfüil ilaftde ~ malitusun~ ~ik ~clil~lt
~ ı, '- ttıfiba l ·4-~3' tanhlne müiadif perıembe gunu daıremızde 
~e .

18 Y• ltl&r 1crt edilecek, birintt atttmnatla hedel, kıymeti mu· 
~ nenın Yiliee 78 lnl biılilüğd talaİitde ültte büiilahtcaktır. Aksi tak-
d.ı - -· ""'--- ı....:... .. ~ ~dit-~llQUIQl leahhüdü baki kalmak üzere arttırma on ~ gun 
)' ~ . ediieteıc i 6.4.937 tafihiıte m\liimf eufiia gühü süt 14 ten 16 
~ ~ Y*Ştllcah: ikinci aHttrma neticesind~ en !ok iithrannı üıtilil 
~ ~ · 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 met ınailde
~~ ~dua lıaklah llp\ı licilleriy\e sal;it ollnıyart ij)otekli alacaklılarla di
"-~ llrn Ve ittıfq hakia Alllpl~ih bu haklartnı ve hususiyle faiz 

~~ lt\'' ~ daif ~lan idaialarmı ilin tüihiiitletı itlliat!h 20 güfı iaffmda ' ı: ~l~nyle birlikte dairemize bildirmeleri li.znndır. Aksi takdirde 
iç ~1-t.u ;;;~lleriyl.e sabit olmıyanlar sah! bedelinin paylaşm=.smda.n har 
~belediye .~terakinı •ergi, tehvtffye •e lattttfiye ~ dellaliye~en ıbaret 
ıo.IL_ ~~Ult \ta~ıunıu ~e vakıflar icaresi bedeli müzayededı?n tenzıl olunur. 
-.Y@fı)~ta S!U ieareıı tavlti ffiiltl~Plye llttlt. Dahi fazl! malumat alffi.ak 
~. t."cliti ~ --- 2711 nutnatilt dôt yac1l dietcul cna!t l'e tiiahellen liaciz 

· l rtPôrunu 16rup üiltyçaltliH_ilaft olunur. _(882). 

alınmış yapı müteahhitliği vesikası 
ibraz etmesi ~e kenilisi mimar veya 
Hıüliendis olıriatilğı takôirde iş fenni 
ibesUliyetini alaca\< bir mÜluıdis veyn 
mimarı inıaat müddetince İstihdam 

edeceğini kabul etmit bulunacağı 
tarttıT. Teklif mektuplan ihale sa· 
atinden bir saat evveline kidir ko
misyon reisliğine makbu1. mu.kabilin-

de verilecektir. Posta ile gönderile· 
cek mektupların eksiltmeye konuldu
ğu saate ltadar gelmiş olması ve dış 
r::ırfm mühür mumu ile iyice kapatıl 
mış olma!ı laznneln. Posrada ôfo.c~k 
gecikmeler kabul edilmez. 

(613) (905) 

Esnafa, Tüccar lditiplcrinc meslek 
tahs:li yapmadan banka memuru ola
caltlafa en basitinden ~n yükseeinc ka
aar husus! muhasebe dersleri verilir. 
Şerait inanılmıyacıık derecede ehven. 
"Şevxet., NortlŞtern hnn No.Z Gnt~~a ts 
tanbul) adresine bir i:lefa ya21nız. Tıif. 
silat verelim. Cevap p:.ılun:ı l~zttm yok 
tur. Veya her gün 17-19 arasında biz-.. ,, -
sat müracaat ediniz. 

Çiçeklerin içinae kokü cihetinelen 
bizi çok zevklen-:lirenlerden biri ae 
ıhlarh\ır çiçeğidir. .Mevsiminde, kes 
koca bir mahalle içindeki bir tek ıh· 
lamur aaacmm ciçel<lerintlen yayılan 
koku, b~ştan b;~a bütün mahalleyi 
sarar; S!ınn"!mız ki adeta, gökten 
o mahalleye inse.nın göğsünü ~elpa • 
zeliven ferahlatıcı esans yağmıştır. 

Çiçeklerin içinde, uzaktan W"örü · 
nüs itibariyle en hoşu, en göz Ye gö· 
nüi oyalayant at Reslan~si çiçekleri -
dir. 

Yan yana gelmiş, top top iK.i üç 
at kestanesinin ciceklerle bezenmiş 
manwrası, yaz ;abahları ve ya akşc:.m 
ları ihsanı, ne <le kendine çeker, bilir
siniz! 

ÇiçeR olmadıkları, yc::hut kendile -
rine c:içek denmcôiği halde Ba'h'Çe ve 
ciçel{ meraklılarının birkaç gözbcbeği 
daha \-ardır: 

Pelin, bıvantin, F eslikeii, Rey -
han.. Ben, Bunlardan Pelini kokla • 
dıkça sanki, ap!net içmiş gibi Re.fi(· 
ten ba:oıım döner; Lavatinden ~·an :,; 

Rafurü, }'arı etet K.okusu alarak ak • 
lrma eczanelerin çocuklara içifilen 
tatlı §urupları gelir. 

F esliyen ile Reyhan o çok yerli, 
çoR lezzetli kokularına ve çok ehli 
mevkilerine rağmen bizd~ki bütün 
güıı:el kokulu nebatlarm en babaya
nileridir. C·mları, topraktan ziya· 
de su olan bu _güzel kokulu, yemyeşil 
nesn l r geli ip, büyüyüp tortop bir 
halde saksıldrdan taşmağa başladık · 
ları zaman, artık yaz da tam kema· 
le g_elmit aemekl}r. Temmuzun en 
şıcnk zama· ~"'\rtnda şayet siz, günde 
on barclak. su ic~rsenlz n azdan Beş 
bardak da bah~enizde, yahut pence· 
renizin öniindeki F esliycnlerin, Rey
hanbrm dibine dökmelisiniz ki za : 
vallılaf susuzluktan: 

1'ashih 
DünkU niishanfo:iİa kt 6 No. ile 

çıkan Çatalca müstahkc:n mevki ili
runch şartnamelerin gÖrülmesi ögle

den evnl 'azılncağı yen1e sodfa Y•· 
zılmı! olduğundan tashih ohIB~~ 

VINiKOL:: 
ŞARABI 

Kibar Alemi nlo 
nşe'e haynnj'tıdır 

N.HAT A. l<UT r,AN 
Şarallevi 



Her Akşam 

Beyoğlnnda o , " 
Blraha· 
nesinde 

HABER - :Altşam postası .-

KURBAN 
ZI 

16 ŞUBAT-19~ 

BAYRAMINDA YA(NIZ 
• z 

Bayalfi) Hamı· yet. ve Zeybekler n~-· b C h.1 K A C .A K T 1 ~ .ı-aıuannızı u gazeteye vermenız em kendin~e menfaat hem Kızılaya yardım olacaktır. fiyatı a<>D tar 

fada santimi 40, İç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 60 kuruştur. 

M ii raca at yer 1 eri : {yeni Postahan~ karşısında KIZILA y Sabş bürosu Telefon: 22653 10 
• Ankara caddesınde VAKIT PROPAGANDA SERViSi Telefon: 2

43 
__ 

~~~~~~~~~~~-====================~~~~~:::::::-/ 

iNKiBAZ 
ve ondai'ı mütevellit MJ if?ilanm de
f eder. MiDE ve barsakları kolaylıkla 

boşaltır. Son derece teksif edilmiş bir 
toz olup MOMAStL MOST AHZAR· 
LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA 
KOLAY, ve DAHA KATI tesir eder. 
Yemeklerden sonra alınırsa HAZIM. 
SIZLICI, MlDE EKŞiLiK ve YAN
MALARINI giderir. MiDE VE BAR· 
SAKLAR! ALIŞTIRMAZ. 

AğuJdaki kokuyu ve tatsızlığı defe. 
der. MAZON isim ve HOROS marka-
sına dikkat. 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında izzet 
Bey Haru. 

Or. Nihat Tözge 
1. IDci eıoıf Deri • Frengi "• 

dlgıır Zührewf bu. mllr. 

Babıali Tay ~r• Cemiyeti karıısf 
No. 1 l Tel 211Hi 

Sah gDnl•rt 

----.Dr. ---mm ... 
NIŞANYAN 

Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

---·- Tel: 40843 --mil 
:!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::: 

Küçük §işesi çıkmıştır. Fakat büyük :: Doktor :: 
• şişesi ekonomiktir. :: :: 

~-------~~~~~~~~~~~~ ~EUmer Abdürrabmang ____________ __;,_ __ _:,__.;. 
is DERMAN i~ 

Türk Hava Kurumu ii Muayenehane5İ -:-. Eminönünde ii 
:: VALDE HANI ıçınde No. 21 H 

B 
. . . . k p. .................. .. ......... -................ .. u V u ı ya n g o s u ·-;;······ ................. --·-······ .. ·=========== 

Şimdiye kadar binler'ce kİşiyi zeng:n etmiştir DOKTOi< 

5. inci keşide 11 Mart 937 dedır. Kemal özsan llroloo - Operatör 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. "~:~i!eEk~l~i~~~a~:~Za&• 
Ayrıca: 15.000, 12.00000 10.000 liralık ikramiyelerle yanında. He, gün öoleden ıonro ı 
(10.0 

2 den 8 it kadnr- Tel: 11235 
00 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. __ 

Diş Doktoru 

.. •o . 

lstanbul · Lav.azım · Amir-
~:·~Hği saıınaılna.· . · .. 

K o.n)~ i ·. ~ :.J~ ıfu: i 1.a ~ 1 arı 

. Selimi ye--... Askeri' .J 
S t 

... 1 ' ·~ ~ . ;'.\ ·:.· a ına ma ,:r .- ,.~ ... 
.. Komisyonu ıuı:nıarP.! 

·' ' . . -'.·~·-.. ~: .. 

lb!J ~ <e V'lt t0J D çce ır 
Cumartesinden maada hergUıı 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagümrük Tramvay 

Durağ, No. 95 

. : ' " .... •,. ·· . . 
Selimiyede ahırlar önündeki mü KURUN d k t 1 İstanbul levazım amirliğine bağlı terakim gübreler 19-2- 937 cuma . o or u 

müessese!er için 21 kalem defter 1 Necaeddin Atasarıu11 
· · k günü saat 14 te pazarlıkla satılacak-

vesaırenın ağıt ve malzemesi cihe Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
br. Bedeli 40 liradır. Teminatı kati-ti askeriyeden verilmek üzere tab' Lalelide Tayyare apartınıanlarm-
si 6 liradır. '-> d ve tedit eairilecektir. Pazarlığı 26 da daire 2 numara ., e hastalan-

ıubat 937 cuma günü saat 14,30 dal======================!I nı kabul eder. Cum:ırtt>:ıi gUnlert 14 

Tophanede satmalma komisyonunda 937 pertembe günü saat 14 te Top- den 20 ye kadar muayene parasız-
dır. 

yapdacakbr. 1Ik teminatı 15 liradır. hanede satmalma komisyonunda a-~~~7~~~~~~~~~ 
Şartname ve nümuneleri komisyon· çık eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin..--• 'S~H A 
da görülebilir. İsteklilerin belli saatte tahmin bedeli 3470 liradır. 1Ik temi- ~ 
komisyona gelmeleri. (3so> (s99> natı 200 lira 2s kuruıtur. Şartname Meşbu r kunduracı 

ve nümuneleri komisyonda görülebi- Ayakkab~a merala olan bayan 
Kuleli askeri lisesi okurfan için 

2400 adet fildikos fanila 1200 adet 

spor faniliaı 5000 çift çorap 4 mart 

lir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle ve bayların hır kere müracaatlan 1 
beraber ~l~ saatte komisyona gel- kafidir. 
meleri. (349) (9021 Kadıköy mühürdar caddesi 

KAÇIRil..MAZ BlR FIRSAT (/ 

Pangaltı Hamam civarında az ki

ralı ve az kazanç vergili bir bakkal 
dükkanı devren satılıktır. isteklilerin 

)ctldıtf 
sabahları saat 1 O - 12 ye rtı,.ıtJt' 
lata Hürriyet hanında 2 ;ıı 
müracaatlan. Tel: 4006 

' . \ ' 


