
1 

Lisan 
derslerimiz 

Bugttn: Fransızca 
Varın: Almanca 

l .... "ıü~f;Mi~;b;·k,;·;;···1 
1 Kupon: i 

1 -7-
1 Bu kuponlar '5 adedin1 bulunca hepıll 
ı blıifkte ldarebane.mize müsabaka U!tUJ Ut. • f bl.rllkte g!SndcrUece.kUr • .............................................. _.. ............. . 

17 Temmuz 1937 Cumartesi Sene: 6 - Sayı: 1977 

Japon ordusu namına tebliğ ediliyor : 

••Harp iki ay sürecektir ! ,, 
~~~~~~~Şima~ Çini''temizle~kten 

sonra,, duracaklarmış ! 
Vatanlarını müdafaa için 

I 

4.r1ceı 
ltll.!taf 81~ 8o7dar. itibaren: Kuli, Ali Şirin karısı tarafı>ı<l.mı yaralanan 
lca1Q11 ;'Alı Şiri öldürenlerden Zeynel a~iret ağakınnd.aıı hükıimctc sadık 
ltehbe,; Chber efendi, Mehmet, Yusııf. On sırada soldan itibaren: Yusuf, 

Çinliler 30 fırka 
asker topladılar 

Japonya ise bunu "tahammülü 
imkansız bir tahrik,, sayıyor 

-: 

ıı oğlu Ali, Rehôcrin yeğeni Hüseyin, Seyyid Sultan. 

Dersimlilerin baş 
~elası nasıl öldürüldü? 
U~alefete teşvik ettığı kimseler tarafıo

n ôldürüleo · Ali Şlr, melAnetlerlnln 
cezasını kesilen kafaslle ödedi 

Tokyo, 17 (A.A.) - Ordu müınessi 
li Havas ajansı muhabirine şu beyanat
ta bulunmuştur: 

''- Eğer §İmali Çinde Japon ve Çin 
kuvvetleri arasında bir harp çıkacak 
olursa biz, şimali Çini temizledikten 
sonra muayyen bir hattan daha ileri 
gitmiyeceğiz. Ve bu harbin bütün Çi-

.............. A .. ş···K-·--··-ı 
Her şeyden 1 

üstün... j 
'i Kalb ve his romanı 
i "Bu. romanı okuyup dii, gôzya.fla:rı 
i arasında bitirmiyccek hiçbir insana 

~ rMt 1.anama.z. n 

i Pek yakında 
: .................................... _ ................ .. 
Dört sato ıroa : 
Şoförler ve yayalar 

Otomobil ve tramvay vakalarmda kaba_ 
hatll olan hep gotörlcr hep vatmanlar mı. 
dır? F..z.llenlerden hiçbirinin "ufacık,, blı" 
kabahati de yok mudur? 

Ali Şiri öldürenlerden Zeynel DUn bir arkadaşımızın dediği gibl ft!hlrde 
............___ (}'azısı 4 imcüde) yaya dola,anJann hepsi scyrUse!er ntzamna. 

meslne uygun hveket ederler de yal~ 

Ha r ı· c ı· ye v-e Da h ı· ı ı· ye !~r:=~~~~~::::a§=~lll=·=~=:: 
Sokaklanmızı, ana caddelerlmlz.I, devlet 

Ve k 1· 11 e r ı· m ı· z g e l ı· y o r 1 a r ~:~e~~~ö:=~~: ::;:~~:::c~:a:::~~: 
sızdır. Önlerine, arkalarına bakmadan, kot. 
larmı ısallaya aallaya caddelerin ortaıun_ D r A ş .. k . . K dan geı;en. yürUyU§lerliıl hiç ayarlamıyan 

la • ras ve u ru aya bu adamlar Adeta ''ez beni!,. der gibi kam.. 
iYi Q Sk yonlara, otobllslere omuz vururlar, otomo. ovada samı·m-ı meras•ımle blllere, motosikletlere göğ\lıı gererler. Sey. 

Ttise!cr nl%aınnameleri her memlekete •'yaya,, 

'-------
v ı d ı lan csaa tutarak tanzim edilirler. BütUn na u g u r an 1 ar kil vuıtaıarı yayalara zarar vennlyecek bir 

§ekltde hareltet etmek mecburiyetindedirler. 
Fakat buna mukabil yayalar da, nakil va.. ~------ Moskova, 17 (A.A.) - Türkiye ha

riciye vekili Tevfik Rüştü Aras ile Da
hiliye vekili Şükrü Kaya Odesa yoluy
la Türkiyeye hareket etmişler, istas-

( Dcıuamı 4 tinci(de) 

Vu~oslav kral naibi 

Prens Pola 
suikast 

Müteşebbis komiteci 
Parlste mahktl.nı oldu 

Yugoslav Kral naibi Prens Paul' n 
Paris ziyareti sırasında, bir suikast 
haz:ırlamakla suçlu Hırvat Ustaşi teı • 
teşkilatın.da Martçiçin muhakemesi ge
çene gün Pariste yapılmıştır. 

Suikastçi, o zaman alınan tertibat sa
yesinde hainanc emeline muvaffak ola • 
mamıştı 

Fakat evinin araştırılması ile elde e. 
dilen evrak kendisinin, Ustaşi teşkilatı 
reisi Ante Paveliçle münasebette bulun 
duğunu göstermiştir. Martçiç, üç ay 
hapse mahkum olmuftur. 

sıtalar:mm aeyrUae!erfni lmkAnııuiqtırmamak 
için bir takım kaidelere riayet ederler. Her 
memlekette kaldırunlann bir tarafından gi. 
dillr, bir tara!mdan gelinir. Caddelerde kaL 
dınmdan kaldırıma geçilecek yerler ma!Qro.. 
dur. YUrUyü§tc bir ahenk btr ayar vardır. 
Herkes l1§&ğı yukarı ayrıl sUraUe yUrUr. 

Bizde bu sağ sol meıselesl halledllemedl. 
Haydi diyelim kl sokaklarımızda bu nizamı 
tatbfkc henUz imktuı yoktur. Fakat bazan 
c;ocuk, genç kız, erendi, kıyafetli adam ha.. 
llndc yayaların patikalarda birdenbire atlr. 
nın BnUnc çıkan tav§anlar gibi, cey!Anlar, 
ve mandalar gibi otomoblllerln önünde belL 
rlp §Olörlerl mUşklll vaziyetlere ııokmala.. 
rrna mani olamaz mıyız:? 

Bize knltnıa yanlış hareket eden ;,ofl;rden 
yayn nasıl §lkft.yet edeblllyorııa, şoför de 
l<endlslnl mUşkUI mevklc BOkan yayaların 

öylece yakalarına yapıpbllmelldlr. 
Her vakadan şorarn mc8Ul tutmak dogru. 

su bUyUk bir hııkmzlık oluyor. Bu mcvzua 
tekrar temıı.s edeceği. HABER 

111P1fll"""'"'""'""""""'""'""""""'"-" '*" .... Bugünkü sayımız 
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ne sirayetine mani olacağız. Bu su:-et1e 
kie Çin hükOmetinin bizi Sovyetler bir
liği ile bir harbe sürüklemek teşebbüs
lerinin de önüne geçmiş olacağız. 

(Devamı 4 ilncllde) Çfo Harbiye Nazırı Vang Şing Huvet; 

ispanya lsyanınq ademi müdahale 

lngiliz planına biz de 
müzaharet ediyoruz 

Sevllde asi kumandana karşı bir 
"suikast,, meydana çıkarıldı 

(Ya..~ı .f föıcüde) 

40 artist mayolarını arıyor! 

Mayo: 7 

, 

Artist: 7 

1592 
Lirallk 

Muhtelif 
hediyeli 

olan 
Bu müsabakaya 
m lUJ lhlakB<ak 
iştirak ediniz 

Bu mayo hangi artiste aittir ? 
Bu aı tistin mayosu hangisidir ? 

(Tafsilatı 12 inci sayfnmızacilıı"l 



1Jış Sil/asa: 

Berhava edilmiy_en 
dostluk ••• 

Va(gaırı: ~ekip Gündüz 

S OVYETLER Birliği merkezin. j 
de, evvelki ak§am, Dı§ İşler \ 

Bakanımtz Dr. Arasla Sov~etler Birli. 1 
ği Dı§ İşler Komiseri Litvinof tarafın. 
dan söylenen nutuklar, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreteri ve lç lş. 
ler Bakanımız Şükrü Kaya gibi Kcına
Ust rejimin mümtaz bir murahhası ve 
Kamutayımı:ım iki azası iie Budiyon. 
ni, Voroşilof gibi Sovyet ordusu Mare j 
şalları, Kaganoviç ve Potcmkin gibi 
Sovyet devlet adamları m\Jvaeehesin. 
de Türkiye ile Sovyetler Birliği ara. 
sındaki dostluğu, hakiki mana ve kıy
metilc, bir daha tekrarlamış ve ifade 
etmiş oldular. 

Bu nutuklar, 16 yıldanberi sıyasa 

dünyasının gözüne halledılemez bir 
muamma gibi batan Türkiye • Sovyet
ler Birliği dostluğunun hiç de csra. 
rengiz bir tarafı olmadığını açıkça 

izah etmekterHr. 
Tilrkiye Sovyctler Birliğinin nesi

dir'! Müttefiki mi? 

Hayır. 
Sovyetlcr Birliği ile Türkiye arasın. 

da kar§ılıklı bir askeri anla§ma mı 
vardır? 

Hayır. 

Türkiye §U veya bu komşusu ile bir 
anlaşma yaparken Sovyetler Birliğin. 
den veya Sovyetler Birliği devleti §U 

veya bu devletle bir siyasi mukavele 
imza ederken Türklyeden milsande 
nramağa mecbur mudur? 

Hayır ... 
Ne Tilrkiyc imzaladığı bir muahede

yi Sovyet Rusyanın tasvibine arzct. 
meğe ne de Sovyct Rusya yaptığı bir 
mukaveleden Türkiyeye hesap verme. 
ye mecburdur. Bu iki devletin arasın
daki dostluk, bu iki devletin sıyasa 

d~~yasınd~1'i faaliyetlerini herhangi 
bir ~ekılde ~ayda soxmaz. Gerek Ttir. 
kf ye. gerek SovycUer Birliği her hu. 
susta bütün hürriyetlerini muhafaza 
etmektedirler. Ne biri diğerine karııı 

muayyen ve §ekli malum bir taahhüde 
girmi§tir, ne de diğeri ondan böyle bir 

taahhüde girmesini istcnıi§tir. Zira 
geçirdikleri münferid veya müşterek 

tecrübelerden sonra iki devlet kağıt 

üzerine dökülmüş taahhüdlcre lilzum 
görmiyecek, onlardan müstağni kala
cak derecede sağlam b~r karşılıklı iti. 

mada ulaşmışlardır. Sovyetlerin Tür. 
kiyeye ve Tilrkiyenin Sovyetlere kar
şı olan itimadı tamamiyle tabiileşmiş, 
insiyak halini almt§tır. İki devletin ge 

rek aralarındaki işlerde ve gerek diğer 
aevletlerle olan münasebetlerinde tut
tukları yolların tam bir ahenk göster. 
mesi arlık yadırganmaz bir itiyad ol
muştur. 

Türklerin Büyük Milli Şefi Atatürk 
ile Türkiyenin Büyük Başvekili İnönü 
tar<!fından muhtelif vesilelerle dün
yay.ı bildirilen bu aheıigin yüksek 
manasına muhterem Dr. Aras'ın nut. 
ku şöyle bir vuzuh veriyor: 

"- Blz.ler buraya ıırf Kemalüıt Türklycnln 
Sovyet Rusyaya karııı beslediği allkamn 
ve derln 00.Uuğun tealrl altında geldik. Bu 
ıurelle bUyük memlekeUnLzln bize karvı 

dalma g&ıterml§ olduğu ııamJm1 muhabbet 
hislerine mukabele ettiğimiz zannmda bu_ 

lunuyoruz. Filhakika Ttırk • Sovyct doaUu. 
ğu iki memleketin ılyuetinde dalml bir amil 

>larak kalacaktır.MilleUerlmfz.ln kendi mevcu 
diyetlerini, kendi ıerbeat lnldp.flarmı mUda. 
faa için yapmak mecburiyetinde kaldıkları 

kahramanca mUcadeleler esnaamd& dotmuıı 
olan bu kuvvetli ve ııarsılmtı dosUuk, 16 
aenedenberi, her ıene biraz daha kuvvetle. 
nerek iki memlekeUn halk vlcdanlarmda ve 
parti zihniyetlerinde derin kökler salmı§tır. 

Dünyanın her tarafında umilli mü. 
naferct" Zerin körilklendiği ve "cl.oc
trinc, içtihad, akide" zıdlıkları yUzün. 
den bazı memleketlerin şehirlerinde 
tq üstünde taş kalmadığı bir devirde 
Sovyet Birliğini teşkil eden halk yı. 
ğmlariyle Türkiye Cumhuriyetinin 
halkı arasında tam bir samimiyet ku
ran ve her iki in.san gümesine kendi 
telakkilerini aşılayıp kendi adeselerin. 
den şuur veren siyasi partilerin zih. 
niyetlerinde derin kökler salan bu 
dostluk hakikaten pek sihirli bir kud· 
rettir. 

Avrupa ile Asyayı birleştiren top. 
raklar üzerinde ya{iıyan ve Avrupalı 
oldukları kadar Asyalı, Asyalı olduk. 
ları kadar Avrupalı sayılan iki mille
tin bu alemde hiçbir kötü niyet besle. 
medikleri ve mide bulandırır şekilde 

bir bağları olmadığı da yine Doktor 
Aras'ın nutkundan şu cümlelerden 
anlaşılıyor: 

'•- E.."llSen hepsi alenen neşredilmiş olan kar 
şılıl<lı taahhUtlerlmlz ne a.'!kerl bir anlaşmıt. 
yı ve ne de husust kombinez.onları lhtlv3 
etmektedir. Bununla brr&bcr birimiz diı'ter!. 

nln mukadderatına yabancı kalmadık ve im. 
lamnyız. Bunun için dostluğumuzu '•husust 
mUnıı.se11t .. kellmclerile ta\•siC etmekte halt
ır değil miyim? • 

TUrk • Sovyet dostluğu yalnız iki mcm. 
lcltct mUnasebatında değil, asnl zamanda 
husu&i bir tarzda ol:ırak Karadeniz nıınta. 
ltasında ve umumt tarzda da memleketırrL 
mizln bulunduğu bUtOn mmtnkalarda mü!\. 
telrnr ve kıymetli bir unsurdur. Bu dostluk 
bu suretle taksim kabul etmez banş alste. 
mlndc ve kollekur emniyet statemind~ mU. 
blm bir amil haline geımlşUr. 

Sovyetler Birliği Dış İşler Komiseri 
Litvinofun nutkundaki ~u sözler is~ 
Dr. Arasın teşhisini tamlmiyle teyid 
etmekteöir: 

Sovyet • TOrk dostıu~u ııa.yeslnde, çok 
mUhlm olan Karadeniz havz.&8Ind& ve mem. 
lckeUmlzln bulunduğu l)öı~elerde mUıtakar 
ve huzurlu bir \'aziyet Mtlls oh.lu. 

Bu ıuretıe TUrJ( • Sovyet doıtıuğıı umum1 
barış sisteminde birinci dert'eede bir lmlt 
JıallnJ aldr. 

Ban:,ı dostlarının Sov>·et • TUrk dostluğu. 
nun bu gllmulUnU icra ve takdir etmekte 
olduld:ı.nna kani bulunuyorum. 

Ttlrklycnln, dUaya barııımı kollektlf em. 
niyet ve taksim kabul etmez bang esası 

üzerine tahklın için Sovyet hUkQmeU tara.. 
!mdan glrl1Uen bUtUn icraata f§tirak etml§ 
olduğunu kaydetmekle bahUyanm. 

Bununla. bcrp.ber Litvinof Avrupa 
uf uklarmda Tilrkiyc • Sovyeticr dost
luğu.nu ortadan kaldırmak istiycn bir 
bozguncu zihniyet bulunduğunu da 
ileriye sürmektedir. 

Türkiyenin ve Sôvyct Rusyanm Av. 
rupa ile Asya arasında., mukadderatın 
kendilerine tahsis ve tayin ettiği va. 
tan parçaları üzerinde, tam bir insa
ni ahenk içinde yaşamalarına mini 
olmak arzusunu kim göstcrmi§ olabi. 
lir? Böyle bir arzu kadar, böyle bir 

arzunun tahakkukunu ummak kadar 
saf dilane bir hareket insanı nihayet 
güldürebilir. Zaten dost devlet dış iş.-

ler komiseri de bu iddiayı ancak gU. 
zel bir teşhisini tantanalı bir tarr.da 
üade '..! ilan edebilmek için ortaya at, 
mışa benziyor. 

lşte Litvinof'un sözleri: 
"- Türkiye ile Sovyetlcr birliği arasın.. 

dakl dostıul• ancak barlcl alyuet program. 

lan beynelmilel mOnıı.sebeUerde huzur, la. 
tikrar, itimat, hUrmet, emniyet ve devamlı 

barı§ zUınlyeUerlle kabill telif olmayan bazı 
devletler tarafından suikaate hedef olabWr. 
Bu devletler bu kabil aulkastler irUMp et. 
mf§ler ve TUrk ılyasctlnln en salAhiyettar 

zimamdarları kendllerlne bUtUn bu aulkaaL 
terin peııınen tam bir wua mahkQm oldu. 
ğuılu anlatmııı olmalarına rağ-q;ıen, lrtlkl.p 
etmekte de berdevamdılar. 

Bize gelince, Sovyet hUkQmetl namına, 

kendilerine ihtar edeblllrlm kf, bu devletlerin 
Avrupad& teıekkW eden ıulhçu hUkClmeUerc 
ve ban§JD diğer dJreklerlne karıı olan bal 
talama hareketleri sannlmaz Türk • Sovyet 
dostluğunu berhava etmeğe kadir detfldlr.,. 

Bu kanaate iştirak etmemek için 
ortada hiçbir sebcb yoktur. Biz tıpkt 
muhterem Dr. Aras gibi, yani §efleri,, 
nin yüksek telakkilerine tercüman o· 
lan Türkiye Dış Bakanı gibi düşünü. 
yor ve ''Sovyetlerle dostluğumuzun bn 
§ilmullU vaziyetini barış dostlarının 

takdirden hail kalmıyacaklarına kani 

bulUJ\l!Yoruz. Türk milleti kendisinin 
ve dostları olduğu Sovyetler Birliği 
milletlerinin müreffeh olmalarını arzıı 
etmektedir. Bu bizim hakkımız VP. 

hatta vazifemizdir. Fakat bu refahı 
ancak mes'ut m:Iletler çerçevesi için· 
de tasavvur ve miltalea edebiliriz. Si. 
yasi şiarımız hem kendimiz için hem de 
herkes için barı{i temenni etmekle hulıi 
sa edilebilir. Hi_çbir mütecaviz bizden 
yardım veya teşvik beklt?memelidir. 
Siyasetteki tam zihniyetimiz i~te bu. 
dur.,. 

Şekip GÜNDÜZ 

HABER - ~lCşam postası 

.Radyoda tecvitli 
konuşma· ! 

Ey radyo konferansçlları ! JVla
lumunuz ola ki tecvit mülga.dır! 

Vazalfl) : Osnıan Cemal Kaygılı 
Okuma, yazına ve konuşmamızdan ı 

arapça tecvit kalkalı yıllar <>ldu. Fakat 
yine yıllar var ki ortada yeni bir Türk. 
çe tecvit 1.1:.iredi. Nice zamandır en 
çok nutuklaraa, konferanslarda kullanı . 
lan bu yeni Türkçe tecvit, şimdi rad • 
yoda o kadar revaç buldu ki orada her 
ne mevzua göre Jakmlı söyliyen olursa 
olsun bu yeni tecvit ile konuşuyor. 

Hele Türkçede böyle şeyler yokken 
bazıları radyoda öyle lüzumsuz meddi 
muttasıl ve meddi munfasıllar yapıyor 

ki.. .. Sonra yine o fuzuli gunncler, o du. 
raklar ve daha o bilmem neler .. 

Mesela yemeklere dair şöyle bir ko • 
nuşmayı ele alalım: 

"Yediğimiz yemekler, cinslerine gö • 

re, vücutJanmızı bealiycn, vücutJarınu _ 

za lllım olan ııdayı, yağı, kanı, kaloriyi 
veren nesnelerdir.,, 

Bakınız, bu ale!ade söz radyoda na -
sıl söyleniyor, ne biçim, ne eda alıyor: 
"Yediğimiz yemekleri .. Cinslerine ıö

ree! •• vucutlarımızııı besliyeeen! •• vücut 

lanmızaaa!.. lazım olaaan! .. gıdaym! ... 

yağu!. kanı! .. kaJoriyü! .. vneen! .. neı

nelerdiiir !.. ,, 
Alın bir başka örnek, bu da musiki • 

ye dair: 
''Muıiki ruhlann gıdasıdır. Mide- na. 

sıl yemeksiz olamazsa, ruh ta muıikiaiz 

olamaz. Onun için musikiyi sevelim! .. ., 

Bunun da radyodaki söyleniş tarz1 
JÖyledir: 

"Muıik.iü!;, ruhlanun ! .. gıdasıduır! •• 
mideee!. naam1!. yemeksiz olamazsaa! .. 
ruh ta musikisiz!. olamaaazf." 

Valcia radyoda lakırdı söyliycnlerin 
hepsi öyle değil, fakat bakıyorum bir 
kısmı böyle!.. 

Radyoda olsun plakta olsun, sahne -
de olsun, kür!üdc olsun, mrrdivende oL 
sun, hatta damda olsun, konu§rnak baş
ka nutuk söylemek, hitabet yapmak 
başkadır. Hem nutukla hitabet dahi 
bu.giin tabiilikten biraz aykm kaçtı mı 
soğuk olur. 

Afganistan 
Padişahı 

Saadabad misakının imzası 

münasebetile 

Atatürkü 
tebrik etti 

Ankara 16 (A.A.) - D!Srt kardeş mlllet 
arasında akledilcn "SaadAbad misakı,, mil.. 

nruıebetııe Jran Şehlnşahı ''e İrak kralının 
Reisicumhurumuz AtatUrke g6nderdJklerl 

muhab~tklr telgrafları ve AtatUrkUn bil. 

Nutku söyliyen ,hitabeti yapan insan 
sun'i heyecana, .sun'i ahenge saptı mı, 
eski aktör Burhaneddin kumpanyasının 
yapmacık Jön prömiyelerinden farkı 

kalmaz. Nerede kaldı ki radyoda, gra • 

mofonda, yahut bir kalabalık karşısın • 
da hasbihal kılıklı şuna buna laflar söy
liyen. yahut nasihat kılıklı, şununla bu. 
nunla konuşan adam o ço!( lüzumsuz 
ahenk ebeliğine kalkışsın! .. 

Bereket versin ki pazar günleriıv.:leki 
futbol maslannı tane tane bize anlatan 
adam, mikrofonun başında ı;öz söyler • 

ken ayni şive ve üsluba kaçmıyor. E -
ğer o da o dediğim kimselere bakarak 
laflarını ayni t:ırzda söyliyecek olsa o 
zaman Güneş - Beşiktaş maçını aşağı 

yukarı, ondan şu ~~kilde dinlemek zor. 
tuğunda kalırdık: 

"Tooop ! .. ortadaaa! .. toop.. Rebii • 

dccen!. Raıiheee!... Rasihten dcee! .. 

Canbazaaa! .. geçtiii! •• 

Canbaaz! .. Ala vezni hokkabaaz! .. 

topu! .. kontrool! .. edcmeyiip!. Haya -

tiyeee! .. kaptırdu!. Berekeect!. versin, 

Hayatiii!. bayatideeen bir ıüüüt!. çeke. 

yim derken!.. Selahattin ! .. yetiıiip 1 .. 
topuuu!. havayaaa! çeldi.ii ve bu hal! .• 

Beşiktaşlılannn ! . bağnnı deldiii ! 

Eyyy!. Mubtereeem ve gıyabiii!. se. 

yircilceerrr bilmiş olunuz küi!. şu an • 

daaa! .. Be§ikta, kaleıiiil.. muazzam! ... 

biiir!. tchlik~ geçirıneKtediiir!. Bütüün 

seyirciler!.. hcyecanıın, helccanmn! .. 

soon raddcsineee! geldileıeer! ... Ha gay. 

ret Mehmet Ali, ha gayret!.. Fakat?. •• 
gayYet mayret para etmedii .. gol oldu, 

Goool! Goool! .. ,, 

Bir futbol maçında halka bu çeşit iza. 
hat verme, dihlcyicileriizennde ne tesir 
yaparsa emin olun kf fierhangi bir söz 

üzerinde ra.dyo da konu§ulan bol tecvit
li konuşmalar da ayni tesiri daha çok 
fazlasiylc yapıyor!. 

Osman Cemal KAYGILI 

Şehrin temizliğine 
dikkat etmlyen ler

den ceza 
Belediye sokakları kirletenlerden pa

ra cezası alına.cağını ilan etmişti. Bü -
tün zabıta memurlarına bu hususta sıkı 
takip ve kontrol emirleri verildiğinden 
dünden itibaren sokaklara pislik atan • 
larm yakalanmasına başlanmııtır. 

Dün Eminönü ıruntakasında ~ç dük
kan sahibi dükkinlan önilne çöp döker 
lcrken yakalanmışlardır. Bunlardan pa. 
ra eczası abnnuştır • 

yUk bir ıamimlyetıe verdikleri cevapları ' 

evvelce aynan nC31"etmt11tlk. Şimdi, ayni ıa. ~ 
mlmlyet ve muhabbetten mUlhem olan A'f. 
ganlstan padişahının telgra!larlle AtatUr. 
kUn cevaplarını da aşağıya yazıyoruz.: 

Ekııtlı\ns KamAI A tatUrk 
TUrkl:re C11mhurlyetı Rel!'ll 

ANKARA 
Dlkt kardc~ Ye dost ınemlel<eUerimiz ara. 

ınnda lmz.alanan SaadA.bad ın.lsakı mUnaac. 

betile siz ek!'lclAnsa. en hararetll tebrikleri. 
mlıl arz.a mUsaraat ediyorum. Sl\adA.bad 

misakının bizim dört memlekeUerimfzln 

tesanilt ve kardeşliği ve sulhun muhafazası 
fçln en müessir bir amil olacağına kanilm. 

Bu fırsattan istl!ade ederek alı: ekııelA.nsm 

phst aaadeU ve Türklyenlıi refah ve ikbali 

için en samJml temennilerimi arzcderlm. 
Afganistan PadJşahı 

:Mohammed Zahir Han 
,\fı;-ani'lt.'\n Padlplu Maje!lte 

:\fohammed Zahlr ilan 
KAbll 

Saadabad mlgakının lmz.a.sı mUnasebetile 
göndermek lCltfunda bulundukları telgrafı 

bUyUk bir mernnunlyeUo aldım. D6rt kar_ 

de§ millet arasında mevcut en sıkı dostluk 
rabıtalarını bir kat daha teyld ederek cihan 
suhUnUn csıuılı desteklerinden birisini tegk!I 
eden bu mühim r.aerln, milletlerimiz.in ~-

Şiir ve şairler 
Bir ağa be§ tane evlAdının edebiyata dair 

bildiklerini denemek için onlara tanmmış 

be§ şairin §llrlerinl numune olarak verdi. 
Ve r,:ocuklarmıı. ikişer parça 'ilrln mUcllJ. 
!lni tanınmalarını söyledJ. Her çocuk ı doğru 
ve l yanlış cevap verdL 
Beş şiir (l) den (IS) §e kadar numaralan. 

mıştı. 

Çocuklardan Cemal: 2 No. Tev!lk Flkretln 
3 !\o. A b<lU!hak H8.mldindir dedi • 

Çocuklardan Ül8.y: l numara Cenab şe. 
habeddlnin 2 numara Ya§ar Nabtnindir de. 
dl. 

Çocııklardan Ekrem: 3 numara :;:>;abinin, 
ıs numl!ra Cenab Şehabeddinlndlr dedi. 

Çocllklardan Fahı1ye: 2 numara Tevfik 
Fikretin, ( numara Ziya paşanındır dedi. 

Çocuklardan ~Uzlı"t: " numara Ziya pa. 
tanın, l numara Abdülhak HAmldindir de. 
dl. 

Dunu böylece bildikten sonra her şıı.lre 
hangi numaranın verilml3 olduğunu söyllye. 
bilir misiniz? 

Bu mUsabakamu: mtikAfallıdır. Halled<'n. 
!erden iki kişiye hediye verilecektir. Cevap. 
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" :llatµıta daa - -"Fikri itiraz,, 
hakkında 

1 Kl türlü insandan hoşlanııı~'. 
herkese benzemek isti~cnJe; 

herkesin yaptığının, söylcdiğinın ~il
la a~sini yapan veya söyliycnıcr: ~· 
kat sırf kendi kendilerine ne :Y 9P 
caklannı, ne düşüneceklerini kest~ 
lcr pek azdır. . deıı 

O halde insanların ekscriyctın. "' 
hoşlanmadığımı söylemek mi isti~. 
rum? Hayır; çünkü benim hoş! 
marn dediğ:m şey o adamlardaki : 
zemck veya benzememek arzusıı t
~ğumuz, hiç farkında olınad~~:..11'0• 
ta bazan müstckilane düşUndu.~,. 
zü sanarak, etrafımızdaki hakı.rn ·et 
naatlere uyarız.. O kadar ki ~ıh9),. 
başkalarının bizi tak!id cttiğinı, ~ıJ 
rm bize uyduğunu samimiyetle 1 

ederiz. 
Şahsiyet, herkesin ııe yaptığını, ~~ 

düşündüğUnü hesaba katmadan._~edC 
kese benzemeği de, bcnzcmenıegı d"' • k ~ 
göze alarak kararımızı ,·erme 
mektir. eııi· 

Türkçede hazan "fikri itırcız'' d IiJl' 
len "csprit de ooııtradictfon" a gc e~· 
cc o, sadece kimseye bcnzcnıeıtl at· 
herkesten baska türlü dilı;~ck fi• 

zusundan ibaret dı;fildir. Hatta c~etı 
riya sahibinde kuvvetli bir a~. te
hakkaniyet hissi bulunduğunu g~eJ' 
rir. Her iddia. bir hakikat ifae e '9' 

ama ba§ka bir hakikati de inkfırs.. \ı 
rır; ileri sUrU.len fikirlere hemen iti!~. 
eden adam, o fikirlerin aksine de h:eıı 
kını vermek istiycn adamdır. zş• il 
ondaki bu itiraz ruhu • islerseni-' ~1 
illeti deyin - yalnız başkalarına. ~ur 
değil, kendi kendine karşı da tc ,
eder. Her ne iddia etse, derhal ak~' df 
onun aksi de gelir; içinde bu a.Jcfl bil' 
söylemek için eiddetli bir arzu, ı:' 

mecburiyet duyar. Bunu söyleme ,Pi 
düşüncesinin yanlııı anlaşılaca~ııd ııi
bir hakikati görmediği, yahut bıle ot 
le inkar ettiği zannolunacağından k 
kar. Bunun için de fikrini serde~ 
ken birt~kım ihtiraz kayıdtarına.. 
vurur; yahut bir söylediğini QQ? c' 
bir başka türlü, bu sefer bazı iJl,t 
farklar gözeterek söylemeğe ka~ııf 

Bunu biz hemen daima bir ten ., 
diye, o adamın ne istediğini biıın.ed ttt 
ne bir delil diye karşılarız. Hak ık• te• 
böyle değildir; o adamın sözünde ,fl 
nakuz veya değişme yoktur. onun~· 
fikrini anlamamız için, bi~ibiriıU ·dt'' 
zeder gibi görünen iki iddiasını 1 \I_. 
kimizde rnezcedip, onları biribir.Je • .ııı 
laştırmağa çalışıp bunların ortı\,, 
almamız lizım gelir. Eskil~r ha~··ı; 
tin ııç'larda değil, orta'da oldllf;~ı.ı( 
söylemişler. Arablar: "Hı.yrel'llrı fı• 
cvsatuha" demişler; Lat'nlcr de .ı~. 
nederim: "İn medium Yeritas" dı) d"' 
lar. Doğrudur: fakat ortayı ifade e ,,, 
bilmek g~yet zor, belki de inı~~Jl:.: 
dır. Espnl de co11tradiction sahıb1 ğ J, 
fena gördüğümüz adam • dainııı de~ 
se de ekseriya • ortayı, iki ur.u bir 
tircrek bulmağa çalışan aJaındır.Ç 

NurullahA~ 
KarikatUrle mektuplar .. .... _ ... _ ............ 

.rışııenrllği sayesinde meydanıı. gelmlıı olma. 
sı hepimiz için iftiharı mucip bir M.disedlr. 
Saadlbad misakının mllletıerlmize kutlu ol. 
murnt temenni ederken bu hayırlr vesile 
lle zatı hilmayunlıı.nnın sıhhıı.t ve saadetini 
ve kardeş Afr,nnlstanın refah ve lkbıtl!nl 

y11rckten dilemekle bahUvamn. 

!arın 23 temmuz tıı:rihine kadar yollanıl. 1 
ması lı\zımdı,.., • ------ -------

Ç a y u: 1 

DUnkO Arap ııa.r,:ınm hallidir: 
Çayırda bir taraftan da otun bitmekte 

~{. ATATÜRK 
olduğunu dUşUncrek loeklerl,n orada 60 gün j 
besleneceğini hesap edebllirlz. 17 TEMMUZ-1937. 



.1J ı: Tı;:MMuz -~ -~ 

'~ <Jöriişüm : 
h~"~av~--
~r ıreJ n ınnHdle 

ıııt ~e~dDke(d)e R 
y,,,. once 'Janned"ld" . 

,,ı balta• ı ı kı, ~:ınsi serma. 
l<'a · ·lYan ı . i1Stler, b ya n.ız bol~eviklerdir. 
'
1ne d·J~ u cereyanın münhasıran ak. 
li .. rnu.., b" 

ele iib :: ır tarzdır zehabı uyandı. 
lah eraı r •· 

l Scrrn eıım "Maazallah 1 Maazal. 
di ayeye d k . • o unur mu 1'iç?., den-

};'akat • 
P.t\o- a' lŞte vaziyet! 

1 •uıa an 1 • 
atıyor: ge en bır dostum şöyle an. 

- A§a -
faşist tı g.

1
• Yukarı büto:in İtalyanlar 

b·ı suıu i . . 
b'. ltıişlerdir çın a~ çok temessül ede _ 
ır &öı buı · ~-epsı de lehte söyliyccek 

teki abılıyorfar L ' k. .. • serrn · a ın en mıış -
;crtiler al~Ye1arlardır. Bunlar. büyük 
trİııden b~n.da eziliyorlar. Mesela iı- -t ırı . :ı 
taıyal\J nuı hayatını anlatayım: 

ti n cenub 
.' ~eYtinlikJ . unda portakal bahçele. 

~1dıy0rrnu erı ~armış ; bal gıbi geçinip 
ıse, bütün ş, Ea§ızrnden evvel... Şimdi 
ıund ll'lalı mül'-.. f · ı ·· en ~J - sır vergı er yu 
A • ona b. 
<ldarn b. . ır pul getirmez olmu" .. 

· ızı " 
geçerek ~ Parayla 60 liralık maaşa 
Yor. rtlaışetini o suretle temin edi -

Alman 
baııerin· Yada da, emlak sahiplerinin 
lll ı tasvir d . 

\l§tu- ,.. e en bır makale oku • 
it"( ··•· •nalı 
•. atte hük · n sade adı onlarını Ha • 

llıl§. llaz .~met bu emlaki ele geçir -
lllalt IÖ"~ oyJe ahval oluyor ki. irat al-

D ,, e dursu .. 
ifer b" n, uste veriliyor .. 

~~ · ır tctebb·· k · · .. zı rn u ma alesı. Faşıst ve 
v ernıeketl · d 
t ıtıilita . erın eki son imperyalist 

dtı: rıst harekatı" şöyle izah ediyor. 

'•ş 
' ahsi ser . .. 
lıaıaltıak mayeyı mutemadiyen hır • 
}'or4 sayesinde bu işleri yapabili • 
ııı r. Fakat 

lll':il . 0 sermayenin de artık sö-
\ıı rnıyecek b' 
~I O ır raddeye geleceği 
b zaman. ne olacaktı?." 

tıı ~ek ki Ko .. · 
~tk '. . munıst, Faşist ve Nazi 

J:ı,ı, etlerının vaziyeti b k d 
'I, • u mer ez e .. 

llıcllıl kgerıye ne kalıyor?.. Liberal 
llıok~aietler ... Diğer tabirle, "eski de. 
~ memleketleri..,, 

ta llrılardan A .k 
tziyte • • men anın da, • Ruzvelt 

tclcbb.. şahsı sermaye üzerinde tazyik 
ı,.. Uslcri m d d 
~ce ey an a ... Fransaya gc-
~~ d; .. vatandaşlarının esham tarzında • 
t' ger tarzdak' · 11lc ba 1 gelır membaları üze • 
r zan hatta ·· an bir yuzde otuza kadar va-

h . tırtıklama §eklini buld 
<ltiJa~ u. 

r . sa, dünya .. ·· 
'fotı k . YUt'-lnde betli bach üç 

c §e 1ı var. Bunl ) 
lldiyctlerini h . ann üçü de mev -

llıckı şa sı senna . .. .. 
e temin d' yeyı somur • 'I e ıyor. 

}' ah fertlerin 
ongacıkları 1 ı>aracıkları 1 Vah can 

<va. - Nu) 

Bir esrar 
"""~açakçısi 
~u anırken yuttu-

~o~h~:8d rla zehirlendi 
tan ,.. e e yedi n 
d 

"lehrned· urnaralı evde otu ~ 
Ün ın esra 

lnsızın . r sattığı anlaıılmıJ, 
"· cvı aran •nehrnet rnı.ştır. 

tor.. rnernurı • . . . . . 
il \lnce ceviz b·· ~rın ıçen gırdığını 

kğzına atarak UYUklüğündcki esran 
aıah- Yutrnu t k ·'Ulıı, kar k 1 ur. Mehmet ya -
at Yu a ola gör· ··1 .. .. F r· ttuğu uru muştur.. a 
ıni .. esrar b' . rn· goaterrniş M: ır saat &onra tesı • 
1~· teda\ı'i al; chrnet kendinden geç. a. ına alınmıştır. 

ır Yara_m_a_z-ın-

~rk marifeti 
ttdaQ 
il ~•oı tabanca 

,_ Dun ak e Yora ladı 
"ilzae !arn Suıt 
Ak~ arkadaşını anahmette bir çocuk 

ita~ 1Yık tnah Yaralamıctır: 
&ıncıa aııca· d :s 

tteh 18 nurn ın e Terbıyık so • 
ltt14·rnct Carib· arada oturan avukat 

0,, ın dün sa ın Oğlu 12 yaşında Cema. 
J l'lar( at altr 

l\a en arı- ııralarında sokakta 
teı..... "adaııı 

fa( ,_ '"1!. ev .-z arını korkutmak aklı 
"'ıt· c g·a 

tıı1t acıa bir t · erek babasına ait u-
barıc 8oka1tta a/bancayı almıştır. Ço • 
ı. a}'t (adaşı 
·açış Çevirrn· anna doğru ta • 
~~·r~~n taba ış, Çocuklar gm:işerek 
ıı · "'lıı nen bird b" lil;-~ §tın 11 en ıre ateş almış 
hra1a n karrı )'~şında Recep oğlu 
h nın •na ısab 

ilata... ta "e et etıni~tir Çocuk 
'''•i J re dü ·· ne kalcı §muş, Şişli Çocuk 

lflJınıştır • 

Beyoğlu e<ıddeshıin hemen !O m.ctre ar1c.asrnd.a7ci Ôğii.t 116 Pircnıdımct soTaıfl ı isimlerini taş-ıyan şıı mczbclcl!kl~ra 
ve çapler arasında oynaşan yavrulara bakw. Böyle bir şehirde ti}o olmaz <la ııc olıır? 

lstanbul konuşuyor! 

Beyoğlu caddesinin on adım 
ötesi pis sokaklarla doludur 

Ağa Camii tanıir edil rken, buradaki çeşme 
niçin olduğu gibi köhne ha~inde bırakılmıştır? 

Yazan : Habercı 
Son bir ay içinde kaç tanıdık ayni 

şeyi söyledi: 
- Yahu diyorlardı, 1stanbulda do • 

Jaşmadık köşe bucak bırakmıyorsun 

da, şutada burnunun dibındeki müna -
selıetsizlikleri göımüyorsun. Her sabah 
işine giderken önünden geçtiğin Ağa • 
camisinin yanındaki sokağa bir sap, bak 
neler göreceksin, neler?. • 

Yahut ta: -----..;,,. 
- Şu camii yepyeni yaptılar. Doğru. 

su çok güzel oldu. Fakat bitişiğindeki 

çeşmeyi öyle bir halde bıraktılar ki in
san bakt1kça tiksiniyor, dediler. 

Bu kadar çok şikayet edilen yeri ge. · 
çen gün gezdim. 
Ağa camisinin yanındaki sokağa sa • 

parken, tesaa:.U karşıma, Beyoğlunun 

her tarafını karış ~arış tanıyan Latif 
isminde bir arkadaıı çıkardı. Camiin 
yanındaki seımenin çirkin vaziyetin -
den bana o da bahsetmişti. Boynumda 
fotoğraf makinesi asılı olduğunu görün. 
ce hemen işi anladı .. 

- Galiba; dedi, nihayet çeşmenin 

resmini çekmeye, ~u çirkin vaziyeti 
yazmağa geldin. .. 

Sonra koluma girdi.. Beraberce aşa. 
ğı yürüdük. Sağımızda camiin yeni, 
beyaz duvarı, solumuzda sıra sıra taksi 
otomobilleri vardı. 

Camiin bembeyaz duvan 20 adım ka 
dar devam ediyordu. Sonra berbat. y:kık 
dökük bir kısım başlıyordu 

Aşağıdaki resmine bakarak, bu çeş
menin ne sefil bir vaziyette olduğunu 
h"nİm anlatııca~•m'.'!an daha ivi görebi. 
lirsiniz. Camiin içini, dışını, dört tara • 
fını yepyeni yapan eller, sanki bu köşe
yi afaroz etmişler, bir taşına bile dokun
mamışlardı. 

İstanbulun en. büyük caddesinden 1 O 
metre ötedeki bu çeşme, yıkık, döJ<ük 
ve pislik içinde duruyordu. 

- Yahu, dedim. Bu camii tamir e . 
derken çeşmeyi ne diye bu halde bırak
tılar . 
Arkadaşım güle)~ ve izah etti: 
- Birisi belediyenip, birisi de evka. 

f ınmış. Camii tamir eltiren daire, ken -
dine ait olmadığı için çe~mcye dokun • 
mamış .. 

Bu kelimeleri hayretle dinledim .. Ne 
zihniyetti yarabbi bu ... ki devlet mües -
sesesinden biri, koca bir tamiri yaptırı
yor, binlerce lira sarfediyor, sonra yine 
kendi duvarları arasındaki b~r çeşme -
ye, ''bu benim malrm değil,. diye bir~aç 
yüz lira sarfedive~mekten çekiniyor. 
Yaptığı güzel işi berbat bir manzara ile 
altüst eder vaziyette bırakıyor. 

Benliğimize geçen kırtasiyecilik zih 
niyetinin hakiki' bir timaali olarak, sın. 
tan Ağacamii çe9mesine son bir defa 
daha bakarak ileri doğru yürümeğe baş. 
ladım. Fakat arkadapm kolumdan çek
ti .. 

- Gel. dedi. su camiin avlusuna gire. 
tim de. bir türlü bitirilemiyen şadırva. 
nm da bir resmini ;;. .. 

Ark"daşımın bu arzusunu da yerine 
~etirdikten sonra Mahyacı sokağının 

kösesindeki Alinin kahvesine u~radık. 

Kııhvt'<:İ, ıl•"ikkar:• .. n karsısrrv.laki rörı 

cıandı~mın bir hafta evvel kaldırılmıs 

"tm"\sından memnun, baıka hiç bir ~ey 
düşünmüyor: 

Ağacamiiııiıı bir Wrlü yapılrımıyan yar:m şadırvanı 

Biiyük Bayram sokaiiı <lrııen bu ço1;: 
bakım81~ sokak, geceleri Bcmtin ab. 

desthanesi olnıu§turl 

- Benim derdim kalmadı, artık de • 
sem, yeridir, diyor .. Fakat biraz daha a. 
şağılara inerseniz, bilhassa Büyük Bay 
ram sokağına bir göz atarsanız istedi • 
ğiniz kadar dert bulursunuz. 

Dostum Latifle beraber, sağlı sollu 
sokaklara bakarak Ağacamii caddesinin 
yokuşunu iniyoruz .. Sağımrzda Öğüt 
&okağr diye geniş yol var. Bunun he -
men köşesinde pis bir süprüntü birikin. 
tisi göze batıyor. Ç:.irük karpuz kabuk. 
lan, kokmuş yemek artıkları, mülevves 
bez ve kağıt parçalarından mürekkep 
bu süprüntünün hemen yanında temiz 
giyinmiş iki yavru, yaya kaldırımının 

üzerine çökmüsler ,ellerindeki tebe~ir -
terle yere çizgiler çizip, garip bir oyun 
oynüyorlar. Arkadaşım: 

- Böyle yerde tifo olmaz da ne olur? 
diye mırıldanıyor ve tekrar ilerliyoruz. 

Beni 5-6 adım ötemizdeKİ bir s~ka. 
ğın başına götı:irüyor. Burası, b2stan 
ba~a taş yığınları içinde kalmış . sokak. 
tan ziyade çöplüğe benzer b:r yer. 
Tahammülsüz bir koku karşıcıınd:\ men
dilimi çıkarıp burnumu. tıkamağa çalı. 
şırken. yine dostum anlatıyor. 

- Buraya Büyük Bayram sokağı der j 
ler. Duyduğun kokunun sebt"bi .. bura • 

nın geceleri bir aptesane haline girmiı 
olmasıdır. Karanlık ve bakımsızlık yü -
zündeıı semtten geçen ne ka.dar adam 
varsa gelip burada aptest bozarlar ve 
bu sokağın zavallı sakinleri de işte bu 
pis lıava içinde yaşamak mecburiyetin. 
dedirler. 

Caddeyi geçtik, "Beyoğlu caddesi • 
nin burnunun dibinde böyle bir yer o -

lur şey değil, diyecek oldum Bu sefer 
arkadaşım hiç bir cevap vermeden, be. 
ni kolumdan yolun sağ tara{ma geçir • 

di. Orada diğer gördükleri:lıize nisbe
ten kısmen daha dar bir sokağa saptır. 
dı. 

- İşte dedi, demindenberi gördük • 
!erinden hepsinden daha pis bir sokak .. 

Latifin hakkı vardı. Bura:n hakiki bir 
mezbelelikti. Yürümek için basacak te -
miz bir taş bulamadım desem mübalağa 
etmemiş olurum. Hele burada kısmen 

yırtık çinko parçalariyle örtülmüş bir 
arsa vardı ki, buradan çıkan koku 10 

metre ilerisinde olmamıza rağmen bur. 
numuzun direğini sızlatıy<>rdu. Fakat 

üç çocuk, sanki bunu katiyyen hisset • 
meden, arsanın önünde oynaşıyorlardı. 
Arkada~ıma: 

- Haklımışsrn .. Burası gördüğümüz 
sokakların hepsinden pis, dedim. O yine 
güldü. 

- Merak etme. diye cevap verdi. Bir 
sokak öte.de bun<lan da daha bhbadı -
nı göreceksin .. 

Hayretle yüzüne bakmak için başımı 
kaldırdım. Bu sırada sokağın levhası 
gözüme ilişti .. 

Belediye, bu çöplüğe (Pire Mehmet 
Sokağı) ismini vermişti. 

HABERCi 

Atatürk 
köprüsü 

Başlangıcı Zeyr e k 
yokuşunda olacak 
Şehircilik mütehassısı Proitun teklifi 

üzerine Atatürk köpr:isü projesinde 

mühim bir değişiklik yapılmıştır. Bu ta. 
dilata göre. köprünün Unkapanı cihetin 
deki mebdei Zeyrekyokuşu olacaktır. 
Bu suretle Zeyrek yokuşundan köprüye 
kadar olan kısımla Eminönü -Eyüp 
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KURUN'da 
lstanbulun temlZl!iJI 

Fikrimizce bir kere artık gelcc~k 

seneler için ~u esas kabul edilmelidir: 
İlk vazife temizliktir; yolların ve u. 
mumi yerlerin temizliği için ne mas. 
raf icab ederse her şeyden evvel büt. 
<;eden bu cihete para ayrılmalıdır ; <.li. 
ğer bütün belediye işleri hep bunctan 
sonra gelir. · 

Fakat ı3UDY da unutnuyalım: bütçr. 
den kafi derecede tahsisat ayırmak ile 
temizlik me~elesi mutlaka halledilmış 
olmaz. Bu işi bir ıhtisas teşkılatma 

bırakmalıdır. Bir halde ki, salahiyetli 
bir mUt.ehassıs amirin idaresine vcrı
lccek olan bu teşkilat doğrudan doğ. 
ruya bir kronometrcintizarnı ile vazı. 
fesini yapmalıdır. 

Evvelki gece yarısından iki saa l 
sonra İstanbulun ana caddelerinden 
gelip geçmiş, etrafı tetkik etmiş olan 
bir arkadaşımız mUşahedcsini bize 
nakletti: gecenin bu saatinde bütıin 

!stanbulun ana caddelerinde bir tcmız. 
lik amelesi görülmemiştir: ÇıinkU ls. 
tanbulda temizlik amelesi sabahleyin 
saat beşten sonra çalışıyor; yani her. 
kes uykudan kalktığı, şehirde umumi 
hayatın başladığı bir zamanda sokak
lardan ~öplcr toplanıyor, yine o za. 
man yolların süpıyımesine uğraşılı. 
yor! 

Halbuki lstanbulun sokaklarını sü. 
pürmek, çöplerini toplayıp taşrmak E'n 

aşağı beş, altı saat ister. Halk ~a bah 
sokaklara döltüldüktcn sonra yolların 
süprülmesi ne demektir? Bir taraf tan 
hastalık mikrobu neşrediyor diye si. 
nek milcadelesi açıyoruz; diğer uırnf. 
tan halk e\'lerinden çıktıktan sonrn 
sokakları sulamaksızın süpiirttre!, toz 
!ar ile etrafa kara sineklerden yilt ke. 
re, bin kere fazla hastalık tohu.mları 
saçıyoruz. 

!stanbulun temizlik 'amelesı kadro. 
su noksan olabilir. Bu hal tan.zif&.I a. 
melesinin ikiye ayrılarak büytik kıE. 
mınm gece yarısından soıı~a sab<ıııa 

kadar ~alıştırılmasına, hE>nfü sobk. 
larda umumi hayat faaliyeti ba.ila. 
maksızın çöplerin kaldırıln:asına • ıa.. 
ni midir? (A'-rn. U~) 

CUMHURIYET'te: 

Türkler ve Sovyetler 
Bilhassa Sovyctler Rusyasıle cto~t. 

luğumuzun tarihinde, on :ıltı s 0 ne:' .:ıı. 
beri, iki tarafın ~fleri ve clipk.rn !\~.~t. 

rı tarafından söylenen, söy!~mm v~ \'\.'. 
rilen sözler, dUnyanın bu C!l ~arn•;:>lei. 
rışık, vefasız ve muvazene3ız r\e\ 1 e~i 
içinde göz karartıcı bir hızıo yJvd,rJ :-ı . 

nan hadiselerden hiçbirinin t"l: .. !bllle 
uğramamıştır. 

Çünkü' tsmet tnönünUn s:iyli ı. Yı ı.. 
Jet Meclisinde söylediği gi• i "h11 l'-ı~L 

luk iki memleket politikaEır.1a c!l!ır.:t 

bir amil olarak kalacaktır ... Ve gf't e 
Tevfik Rüştü Arasla Şü'<"İ~ Kayan n 

Moskova ziyareti mUnasebeHl.! a<i'.k. 
diği nutukta bu sözleri hatı.-·at:l.1 1 ~.it. 

vinofun dediği gibi, Türk . 3ovy .. : nııi. 
nasebeti, bazan tam.amile birib.riııe 

zıd menfaatlere dayandığı halde sırf 
politika zaruretile dostluk adını· alan 
sahte, geçici ve nisbi bağlılıklardan 
değildir; göz boyayıcı politikaların 

kışrından milli vicdanların özüne iş. 

lemiş, derin ve sarsılmaz bir dostluk. 
tur. 

Şimdi Moskovada bulunan Türkiye 
Hariciye ve Dahiliye Vekilleri, Çarlık 
Rusyasının Türk vicdanına soktuğu 

!t!oskof kini yerine Sovyetler Rusya. 
sının ikame ettiği bUyilk sempatiyi 

göstermeğe samimi bir vesile bulmu§ 
oluyorlar. Rusyaya karsı Türk ruhun. 

daki bu istihale, Türk . Sovyet dostlu. 
ğunun ve iki memlekette yapılan Jnkı. 
liı.bların müşterek eseridir. 

(Peyami Safa) 

caddesindeki münakale, köprünün aitı • 
na verilmiıtir. 

Yalnız bu in!aat üç yüz lıin lira ka -
dar bir masrafa ihtiyaç gösterdiğinden 
§!mdilik köprü başında bu ameliyata e. 
sas olacak bir istinat duvarı yapılacak 
bilahare köprünün mebdei Zeyrek yo . 
kuşuna kadar uzatılacaktır. 

İlk projede temel kazıklarının boyla
rı 15,40 metre il:en bunların kafi gel. 
miyeceği anlaşılmış ve bu miktar 18 
metreye ç1kanlm11tır. 



Terkos hayratı 
tesisi teklifimiz 

Sıhhat meclisi tara
fından da teyit edildl 

Son 24 saat zcırfında şeh:imizde 26 

tifo vak'ası görülmüştür. 

Sıhhat Vekaleti Hıfzıssıhha Umum 

I.1 ildürile V ekfüet Hıfzıssıhha mütehas. 

sısrnm bugünlerde tekrar şehrimize gel 

meleri beklenilmektedir. 

Sı'hhat meclisinin ittihaz ettiği mu -

karreratın bir kısmının tatbiki mühim 

masraf lan & istihdaf etmektedir. Bu 

mukarreratın b&l§lıcalan şunl~rdır: ı 
ı - Meyva halinde memur ve ha -

maltara tamamiyle tifo &§ısı yapılacak -
tır. 

2 -Sokaklar hergün yıkanacak ve 
t~:niz tutulacaktır. 

3 -Kalabalık yerlerde umumi hali. 
lar in;a edilecektir. 

4 - Gıda maddeleri satıp t-=t hastalığa 
tutulanlar üzerinde tahliller yapılacak -
tır. 

5 - Eşekle su naklinde kullanılan su 
teneke ve fıçılan dezenfekte edilecektir. 

6 - Kırkçeşme, Halkalı, sularının 
çok içildiği yerlerde Terkc.5 çeşmeleri 
ihdas edilecektir • 

7 -Çiy veya yıkanmadan yenen gıda 
maddelerinin murakabesine ehemmiyet 
verilecektir • 

8 - İstanbul "sulannın sıhhi bir hale 
ifrağr için gerek vekaletçe, l:erek vili -
yet ve belediyece tetkikata devam oluna 
caktır. 

lngilterenin, 
ispanyaya dair. planı 

Londra, 1 7 (Hususi) - Ademi en seçme tayyareleri ve tayyareci
müdahale komitesi müzakerelerini leri muharebe ediyorlar. 
dün eaat 17 de bitirmiştir. Bütün Madrit civanndaki bu muhare· 
delegeler İngiliz teklifini müzakere beye, 200 den ziyade tayyare i§tirak 
esası olarak kabul etmişlerdir. etmİ§tir. Madritin iddiasına göre, 

Projenin müzakeresine önümüz. bundan üç gün evvelki hava muha
deki salıya tali komitede devam olu· rebesinde 13 asi tayyaresi düıürül
nacaktır. müıtür. Hükumet tayyarelerinden 

Norveç, Yunanistan, Çekoslo· 
vakya, Türkiye, lsves, Yugosyavya, 
Finlandiya ve lrlanda delegeleri In
giliz planının nazarı itibara alınması 
lehinde söz söylemişlerdir. 

Paris, 16 (A.A.) - İngiliz pin· 
nı Valansiya (meşru hükumet) ve 
Salamanka (asiler) tarafından mü
zakere esası olarak kabul edilmiştir. 
Bu plana müzaheret edilmesi husu. 
sunda Fransız kabinesinin kararını 
gazeteler umumiyet itibariyle müsa
it bir §ekilde karşılamaktadır. 

• * • 
News Esronicli gazetesi Madrit 

hususi muhabirinin yazısında o
kunduğuna göre, Madritin milisleri, 
şidetli bir sıcak dalgası içinde taar
ruza geçmişlerdir. 

Sıcak, bir muddet o kadar şid
detli bir hale gelmiştir ki, askerler 
bellerine kadar soyunmuş, çelik miğ. 
ferlerini çıkarmış ve siyah gözlükler 
takmı§lardır. 

Asilerin yeni vücuda getirmiş 
oldukları ve fazla mukavemet gÖs· 
terdikleri 12 mil uzunluğunda yeni 
§İmal cephesinde büyük faaliyet gö
ze çarpmaktadır. 

Cenup tarafında hi.ikumet aske
ti, ileri vaziyette devam ediyor. Hü
kumetçiler bilhassa Navalkamero is· 
tikametinde ilerlemektedirler. Bura
nın hükumet kuvvetleri tarafından 
zaptı, general Frankonun Kaza del 
Kampo ve üniversite §ehrinde, Mad
riti muhasaraya çalışan kuvvetlerini 
tehlikeye düşürecektir. 

Hükumet toplan daha şimdiden 
Navalkorneroyu dövmeğe başlamı§· 
tır. General F ranko, çok hayatı e
hemmiyeti olan bu mevkii, "Madri
tin kapısı,, telaki etmektedir. 

!Hilisler, tozlu yollar ve güneş
ten çatlamış tarlalar üzerinde ilerle. 
mektedir. Aarada bir, o kadar bü
yük bir toz bulutu kaldırıyorlar ki, 
gözgözü görmiyen bu m~nzara için
de efrat biribirini kaybetmemek için 
yekdiğerlcrinin elini tutarak lerli
yor. 

Hararetin bu derece fazla olmnsı, 
harp mıntakasının dertlerini arttır
mıştır. Mesela, yüzlerce ölü bu
lunması, salgın hastalık tehlikesini 
çoğaltıyor.. I(ızıl hay.her iki taraf 
yaralılarına bakabilmek için görül
memiş bir gayret sarfetmeğe mec· 
bur kalıyor. 

Tankları piyade takip etmekte· 
dir. Bu sırada havada her iki tarafın 

ise 3 tane kaybolmu§tur. 
General F ranko tayyarecilerinin 

kuvvei maneviyesinin kmldığmı 
gösteren alametler var. Madrit üze 
rinde yapılan son bir sürekli döğüş· 
te, hükumetçilerin çok lehine bir 
netice ile bitmi§tir. 

Ast kumandana suikast 
Cebelüttarıktan gelen bir habere 

göre, Sevil §ehrinde, Alman casus 
tC§kilatt, asi kumandam general Dö 
Lano ile diğer asi generalleri orta· 
dan kaldırmağı istihdaf eden bir sui 
kast planı ortaya çıkarmışlardır. 

Bu suçla alakadar olarak otuz 
be§ kişi kurşuna dizildiği haber veri
liyor. Birçok İspanyol zabitleri de 
tevkif edilmiştir. 

lki şimendifer 
kazası 

120 ölü ve 290 
yaralı var 

Pato(Hindistan)l 7 (A.A.)- Buraya 
15 mil mesafede bir şimentlifer kazası 
olmuştur.Lokomotif, yoldan çıkmış ve 
devrilmiştir. Ayni .zamanda ü~ vagon 
da devrilmiştir. 100 kadar insanın telef 
ve 200 kiş:nin yaralanmış olduğu söy
lenmektedir. 

ispanyadaki kaza 
Faris, 17 (A.A.) - Valansiyadan ge 

len bir haberde Mucia vilayetinde bir 
trenle bir kamyon çarpışmıştır. Yirmi 
ölü ve doksan yaralı vardır. 

"Kocam beni 
dövdü,, 

Çocuğu düşen kadının 
iddiası tahkik 

edlllyor 
ÜGküdarda Körb•kkal caddesinde o

turan yirmi sekiz yapnda: Makbule ev_ 
velki gün kuyudan fazla su çekmiş, 
sancrlanmrştır. 

Üç aylık gebe olan Makbule Haydar 
pa~ Nümune hastanesine kaldınlrruş, 

dün gec: ölmüştür. 
Göztepede Tanzimat sokağına oturan 

Sadeddinin karısı Hediye de bir aylık 
çocuğunu düıürmüştUr. Hediye, zabı • 
te.ya r.lürac::ı.nt etm"ı. kocasının kendisi
ni dövdüğürJ:.i ve bıçak çektiğini, çocu • 
ğunun bur~:!an düştüğünü iddia etmiı • 
tir. Sadeddin hakkında takibata baı -
lanmı§tır. 

Sırt ve sırık 
hamalhğı 

Bu sabahtan itibaren 
köprü llstilnde yasak 

Şehirde ~irkin bir manz.ara nrzeden 
ve birçok vatandaeları sakat ve nlU 
bırakıın sırt hamallığının kaldırılması 

·yolunda verilen k!U'arm bu sabahtan 
itibaren köprU üzerinde tatbikma o .. ş
lanmıştır. 

Köpr:ünün iki ba§mda lmlunan bele 
diye zabıta memurları yasağın koııtro. 
lun:ı. başlamışlardır. Arkalıkla. köpfü 
üzerinde e~ya ta§mamıyacaktır. Yal. 
nız sırtta ~ınan küfeler iı~inde 50 ki. 
loya kadar eşya taşrnab"ttcek , bunla
rın da küfeden hariçte kalan kısımla. 
rı on teş santiıni g~miye<.'cktir. 

Yasak tatbik edilirken 
Bu sabah köprü üsttinde yasağın 

tatbikı gar:p garlp vaziyetlere sebebi
yet vermi~Ur. Köprü Uı.erinde sırtın

da yük tauıdığı için ilk cezayı bir ha. 
mal vermişt ir. Haldeki hamallar bu 
sab:ı.h aralarında bir toplantı yapa. 
rak Beyoğlu tarafına geçecek yükler 
için bir çare aramışlardır. Büyük ki. 
raz, patl:can kUf elerinin nakli için bir 
çare bulamıyan hamallar bunları hal
den karşıya kayıklarla geçirmisler ve 
sonra sırtlanna alıp götürmüşlerdir. 

Bu arada ü~ tekerlekli, iki tekerlek
li arabalarla yük taşındığı göriildilğü 
gibi, çocuk arabasile yük taşıyan ha. 
mallar bile görülüyordu. 

Dersimlilerin 
baş belası 

Tuncelinde hilkümete kar§ı muhale. 
fcte kalkışanlar, Dersim aşiretlerinin 
medcnileııtirilmesl için alınan tedbir
lerden sonra, tamnmiyle hükumete 
muti ve sadık birer vatandaş olmak i
çin yarışa çıkmış gibidirler. Hozat ve 
Mazgird kazaları ile köylerini gezerek 
- muhalefet etmişken kendi arzulan 
ile dehalet eden • aşiret reisleri ve i.. 
leri gelenleriyle görüştüm. Hepsi yap. 
tıklarından dolayı pişman olduktan 
başka kendilerini muhalefete teşvik 

edenlere kar§ı müthiş bir kin bağla
mış bulunmaktadırlar. Dördüncü umu 
mi müfettiş general Abdullah Alpdo. 
ğan zehirli gaz kursunu ikmal edenle. 
re bütjµı masraflarını temin ederek 
Dersimin en ücra köylerine kadar do. 
l~arak cahil halkla temas etmelerini 
temin etmiştir. 

Muallimlere seyahatlerinde halkı ne 
suretle tenvir edeceklerini bildirirken, 
asırlardır ihmal dilen Tuncelililere, ne 
şekilde muamle edileceğini de söyle • 
miş, şöyle demişti: 

''- Tunceline fenni ve kültürU soka
cak, burayı Atatilrkün nuru ile tenvir 
edeceksiniz. Bu mukaddes işte muvaf
fak olacağınızdan eminim .• , 

1~te bu direktifle köylere dağılan 
muallimlerin halkla temaslara başla. 

malan çok müspet neticeler vermiş, 
son günlere kadar muhalefette devam 
eden bir aı;iretin erkanı, bütUn bu ha. 
diseleri sebebiyet veren müşevvik ve 
tahrikçi Ali Şiri, karısı ve yeğeni ile 
öldürerek başlarını kesmi3Ierdir. 

Ali Şir nasıl öldürllldil 
Ali Şir Tuncel ini daima bir felakete 

sllrüklemek için 32 senedir durup din. 
lenmeden halkı irticaa süril.kliyen ma. 
cera-pcrest bir adamdır. 

Ali ş:r, tam 32 sene mücadeleden 
sonra, son muhalefeti de cahil halkı 
tahrik ve te§vik etmek suretile çı
karmış, Tuncelilileri felakete sürükle. 
mck istemi§ti. .Koçkirli aşiretine men
sup bu haydut, kendisini bir erkanı. 

harp ve Dersimin (Milli şairi) diye de 
satmağa muvaffak olmuetu. (Milli 
marş) adını verdiği ve cahil halka ez. 
be.detmek istediği bir manzumede koç 
u§aklarına "tayyare sesleri bize sinek 
vızıltısı gibi geliyor . ., dedirtiyor ve 
batıl itikatlara dayanarak şapkaya 
halkı isyan ettirmek istiyordu. 

Yalçın kayalar ve korkunç mağara. 
larda ya{lıyan, hayatında en yakın ka. 
zalara kadar bile gitmiyen cahil Tun
celililer için yazdığı manzumelerin j 
hepsinde irticaı ve Y.alam saçıY.ordu. 

Çindeki harp iki aY 
. sürecekmiş! .. ~ 

(B<Jf tarafı 1 incije) ya bildirmiştir. Amerika da aytıı 
Harekltın nekddar devam edeceği büste ~ulunmuştur. 

ba§lıyacal:ı tarihe bağhdır. Eğer Çin Japonların iddiaS! ,j 
mukavemet ederse iki ay kadar süre- Tokyo 16 (A.A.) - Dôıneı ıcitı 

bilir. Japonya ~in: kar§I w • h~kiki bir Japon kumanda heyetinin Nan ıııı1 
harp yapmak fılmnde degıldır. Japon- kumetinin harp hazırlıkları :ra: # 
ya nev'i kendine mabsus bir harp yapa- duğunu gösteren bir takırn lta'ı .. 
caktrr. Böyle bir harpte iki taraf lda malik bo.ılunduğunu bildirrntI<t~if 
mümkün olduğu kadar az çarpış:nnğa M k"· • K ve '.f•1 

•• v ez ur a1ans, anton "'~ 
ve muzakerelere devam etmege ç;ılışır. f 'd k" J 

1 
ç· 1• halkın P' 

. ou a ı apon ar;n ın ı .• hl' Bu müzakereler yalnız sulh şartlaı mm . bil r 
te5b:tini değil ayni zamanda askeri ne hattı hareketleri sebebile 1JCf (. 
harekatı ve asker tahşidatmı tahdit et· ri terkctmckte olduklarını ba 
meği istihdaf eyler. mektedir. . V 

Ecnebi memleketlerden gelen reGmi Gazeteler. şimali Çin meseıesiı11 il 
raporlar, Amerika müstesna olmak ü- surette halletmesini hükumettell 
zere her tarafta .efkarı ı · mumiyenin Ja- mekte müttefiktirler. l 
ponya aleyliinde olmadığıru göstermek· Mütareke rivayetle~ ı 
te:iir.,. Tientsin, 16 (A,A.) - :sur--~ 

Ja}lon harbiye nczaretmin pn haberlere göre, 29 uncu ç~ 
tebliği su ile 37 inci Japon fırkası arası Ol 

Londra 17 - Tokyodan bildirildiği- pılan milzakereler bir mütaretc;., 
ne göre Japon harbiye nezareti §U teb- ticelenmictir Her iki taraf bl , ..,/) 

:ıı • ·~,. 

liği neşretmiştir: hallinden geri çekilecek ve btı ~it 
"Çinliler, şimali Çinde Japonlara nın yerine ihtilafa iştirak etıxı~ 

karşı 30 fırka asker tahşit etmişlerdir. 
Bu hal, Japonyaya karşı tahammülü im
kansız bir tahrik teşkil ediyor ... 

Japon amelesi ordu isin bir ian~ def

teri açmışlar ve birkaç saat içir~ıje ya
rım milyon yen toplamışlardır. 

Morning Post gazetesine göre İngil
tere hükumeti, tıon hadiseleri harp için 
kifi bir sebep addetmediğini Japonya-

yeni kıtaat gelecektir. J' 
Bununla beraber Kuvantı.ın~ el/; 

ordusundan takviye kuvvetleı1 ~ 
te devam ediyor. Takviye kıta• o".J 

him tank ve topçu ile mücebbt:Z I)!! 
ııı 

Diğer taraftan Çinliler de ,fi 
miktarda tUfek, mitralyöz ve ' 
alıyorlar. : 

Almanlara hitap ediliyor: 

At eti . . . ' yıyınız. 
1 Bu iş için propağandaya başlandı, bal~ 

,·atani duygularına mnraeaat edlliY ı 
İngilizce Morning Post gazetesi Ber 

lin muhabirinin yazdığına göre Alman 
ev kadınları, yemeklerinde sık sık at 

eti bulunldurmağa teşvik edilmektedir. 

"Aşağı Ren vilayeti eliıleri teşkilatı,, 

lideri, Hegcnberg. at etinin sığır eti 

kadar iyi olduğunu ve geçen sene: Al
manyada eti yenilmek üzere 125.000 at 
kesildiğini söylemektedir. 

Bu Alman lideri diyor ki: 
"- Ecdadımız da at etini, leziz ve 

körpe et olarak telakki eder1di. Bu iti-

<IGöııill gel gezelim Munzur d:ığını 
1'.1 e ho§ memlcl;cttir ili Dcr~imin 
Seyran edin Sultan dağım 
Ne hoş çiçekleri, gilZu Lcrsimin 
Diye başlıyan uzun bir manzume. 

sinde Tunceı:nin asırlr.Tdır efsanesine 
inandığı Munzur, Sulf ·:ı dnğı gibi ta
pılan yerleri öne s::.rerek melanetini 
saçıyordu. 

Ali Şir Çarlık Rusyası zamanında 
Rus ordusu Erzincana kadar ilerlediği 
vakit yalan ve te.zvirle bazı' aşiretleri 
kandırmxa, ve dü5rnan tarafına. geçe. 
rek Osmanlı ordusuna. kareı harbe gi. 
rişmişti. Bunwı manası açıktı. Macero. 

perest serseri dü5man tarafında mu. 
vaff a.kıyet gösterebilirse Dersimde 
kendisine en büyilk mevki ve niliuzu 
temin etlecek ve Dersim imparatorlu. 
ğunu ( I) kuracaktı. 

Fakat bu plan Çarlık Ru~ası ordu
sunun geri çekilmesi ne suya düştü ve 
aldatılan Dersimliler de Aii Şirin ha.. 
basetini anladılar. Onu içlerine alma
dılar. Fakat Ali Ş'.r bu sefer, dilşn:ıan. 
lık ettiği Osmarilı ordusuna girmeye 
muvaffak olarak bu suretle tekrar ~i 
retine karısablldi. 

Serseri, inkılabımızın başlangıcı sı. 
ralarmda bir fırsat •bulduğuna kani 
olarak Türk ordusunu arkadan vurnu. 

ya kalkıştı. Fakat .her muhr.ı..lefeti der. 
hal sezen Türk ordusu, bu c·anavar ruh 
lu adama fırsat vermedi. 

Ali Şir son tahriklerinin cezasını 
da malfım olduğu üzere başını ver_ 
mek suretiyle çekli. Tunceli onun öl
dürülmesi fle içini kem!ren korkunç ı 
bir mikroplan kurtulmue oluyor. 

Niyazi Ahmet 

barla at eti yemek hususunda 
duygularınıza müracaat ederiın-" ı! 

Filhakika eskiden Almanl•' ıl' 
yerlerdi. Fakat hristiyan1ıktan '° J 
Sdeti kilise menetmi§ti. ~,~ 

Amerikada ,,,~ 
hiş bir in/ i/Ô! 
38 bin litre beJJı 

ateş aldı ıl. 
Atlantic • City, 17 (A.A.) -:'ıci ıl 

38 bin litre benzin bulunan J 
11
• 

"Pure Oil Co.,ya ait c!razi da e'l 
·"a" infilak etmiştir. Benzinler cı ~(ıl 

hücum ettiğinden bu evlerde c fıf' 
kaçmağa mecbur olmuşlardır. . ~ 
yangını ıöri:iiirmek için uğra~~ 1 
rarctin fulalrğından diğer bır ·çf pif 
- 1 d · f'l"k · · o~u 11 

po ar a ın ı a etm;§tır. :J e 1 
o1mak üzere on kişi ağır surett / 
lanmıştır. ~ 

Hariciye "e 
Dahiliye 
vekilleri 

1 
.( B<J§ tarafı 1 ,,.ci4~ 

yonda Litvinof, tstomenyakof,. f 
ye el~isi ve sefaret erkanı veS'~r~ 
yetler tarafından uğurlanmışlar 

Moskovadaki ziyaret 
ve ziyafetler ,_,p 

Moskova, 16 (A.A.) - Tas 

bildiriyor : "'~ 
Dün Zekii Apaydın, RüştU ~ /_ 

Ş:.ikrü Kaya ıercflcrine bir &1'ş' Jı 
feti vermi§tir. Ziyafette Molot01•6sıP 
yaıu Ejof, Litvinof, Mejlault. t' 
Budenny, Stomonyakof, vekiJIC~f P 
kat etmekte olan tevat ve 'fiittcı , 
liği erkiru hazir bulunmuıtardJ'~ ti 

Ziyafetten sonra yapılan ıcab ~ 
minde kordiplomatik, hükOrııet ~ 
Sovyet müessesatı Eimamdartıt1;ıjlı 
ve matbuat mümessilleri haııt 

"llU§lardır. ti-# 
Moskova 16 (A.A.)-TUrl<VıV,111' 

Rü.itil Aras, Şükrü Kaya ve y• ~ 
<laki zevat dün Moskova met~P" 
ni ziyaret etmişlerdir i 
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ivasta kredi 

kooperatifleri lazım .. 
Kahve ve k1raethanelerde 
"h addi istiabi,, den fazla 
müşteri almak yasağı 

Yazan : Hüseyin Rifat 

blr "baddJ lsUabl., kabul ctml§. Şimdi her 
gazino ve kah\'e bU!eslnln Uzerlne asılan 

rakamdan ziyade sandalye bulunduramıyor. 
Ne güzel blr bulll§ değil mi? Doğrusu her 
yer için talblk edilmesi çok arzu C(.füecek 
bir zcl:A eseri; ne olurdu şu gUrUitUlU patır 
dılı tavlayı da mcnetseydl. Ben oyunların 

çoğunu en ince hllesile, burdaslle bildiğim 

halde oynayamam; nedir o oynanırken gbs. 
terilen hlddcUer, pullan çarpı§lar, aksi ge.. 
lince zarı ve alttan alta kargısmdaklnc kU. 
!Ur savurmalar! Dornlno hele dama, 1:1atranç 
gibi oyunlarda zlhnl btr ''egzcrsıs .. var: tav_ 
lada ne var ki? 

Ankarada bulunduğum sırada ''Kı%ılrr. 

mak,, kıre.athnnesl~ln aahlbl söylUyordtı: 

GUrtlltWn olmamı diye bir ara tavlalo.rnı 

içine çoha knplatmıo; meraklılar hemen o. 
yun oynamaktan vazgeçm ml§ler m1? Yap. 
bğı masratm tlzcrlne bir masraf daha yapa.. 
rak çohalan kaldırtm!JI 

GOya vakit geçirmek için oynanan oyun. 
ıar çok defa insanı 1§lndcn alıkoyar. Btmn 
bir de oyunların kuyruklanna gtzllce bağ. 
!anan kuman iltıve edersenlz zarar Jkl kat. 
lı olur; etrafımda oynanan oyunlara dikkat 
ederim; hemen bepg!nln altmda en az bir 
sigara pakeU alııı 'l;crl§I saklıdır. 

Ben, bu gibi müz'!ç oyunların her taraf. 
fan kaldmlması için umuml bir emre bile 
taraflarım: varsın birçok belediyclcrln tav. 

(Devamı 11 iıı&.dt) 
Hüseyin RIFAT 

sene evvel bugUn 
am .... ._ .. ..,.., .. ._._._._ ____ 

7ürk ve Bizans 
şehzadeleri 

Babalarına 
isyan ettiler 

Bizans imparatoru, oğlwıun 
gözlerine kızgın sirke dökerek kör etti. 

ıu• yılı ı 7 temmuz gUnU 653 sene evvel 
bugün iki bllkümdar oğlu, SUitan lııturadlll 
oğlu Savcı ile Blzans impı:ı.ratonı Yani Pa.. 
leoloğ'un oğlu Andronikoa b&ba1arma kar§t 
isyan etmeğe s!Szle§erek harekete geçtiler. 

Anclronlkos babaama vellahUlğl kUçllk kar 
de§lne bıraktığı için daı'gmdL Murat .Aeya
da bir isyanı bastırmakla meııgulken ordu. 
yu oğlu Sa\'Cıy& bırakmı§U. lııtc bu fll'S4l. 
tan lsUtade eden savcı orduyu emrlne aldL 
Andronlkos da topladığı mn!yeU 110 bcrabe. 
rlne gelmi§U. 

Murat bu isyan habcrl:ni alır almaz son 
derece hiddetlendi ve derhal Bizans impara
toruna yanma gelmesini bll~lrdl- Yani Pale. 
oloğ Muradın gazabına uğramamak için der. 
hal yanma gcldJ ve gı!Syle dedi: 

- Asi evlAtlarm cezasmr vermek, gözle. 
rln1 çıkarmak Jllm! .. Bunu vaklt geçirme. 
den yapmalıyız. 

Ast prensler, Bizans yakmmda bir nehir 
kenarında ordu kurmuıılardL 

Murat, ordusu ne bir gece nehre yanaştı 
ve at ile karııı yakaya geçU. :Murat, hıı.rbe 
yol açmak istemiyordu. ÇUnkU ordusuna 
nnfuz ctmi§U. Yakl8.§ır yakl8§maz yUksek 
sesle butlln asileri vazifelerine davet etU: 

- Ordunuza iltihak ediniz. Slzf af!ediyo.. 
rum. dedi .. 

En bUyUk ve kanlı harplerde dalına duy. 
duldan bu ses bUtUn askerleri sanki bUyfile
mlgti K&r§ı durmak oöyle dursun hiçbiri el. 
lerlnl kımıldatmadan Muradın askerlerine 
llUhak etUlcr. 

savcı, teslim olmanın ne demek 'olduğunu 
biliyordu. Babası kat'iyyen merhamet etme. 
den !SldUrecekU. Onun için yanmda kalan 
Türk ve Rumlarla dogıu Dlmetokaya kaç.tL 
Fakat Murat, oğlunun izini takip ederek DL 
metokayı da mutıa.sara ederek teslime mec
bur etti. Ast prensleri burada kıskıvrak ya. 
kaladt. 

Rum asllzadelerlnln gözlerini babalaruıa. 

oydurtuyor, bir kısınuu Uçcr üçer bağlat&.. 

rak Merlce attınyor, kendlıı1 karargAhte.n 
bunu seyrediyordu. Kendi oğlu Savcmm ceza 
amı verdikten sonra Bizans imparatoruna 

- Haydi, bakalım, dedi. Oğlunun cezası. 
ru kendi cllnle ver de g!Sreylm. 

Yani Paleoloğ vertllğl sazu tutmak mecbu 
rfyctlnde idi. Oğlunu kar&'JSID& aldı. Bir tas 
içine koydurduğu sirkeyi iyice kaynatbktan 
sonra llnllnc diz çöken oğlunun gö~lerlne 

d6ktUrdU. Rum prcnst, bu suretle ceza.smı 
bulmuştu. 

Cez:.ılar bu sureUe verildikten sonra Bt. 
zans imparatoru Muradın vesayeti altmda 
imparatorluğunu yapmağa başladı. Oğlu 

Manoeı de bllflll hUkUm sUrmeğe ba§ladr. 
Manocı, knrdC§inin ba§ma gelenler ve ba. 

banın maruz bulunduğll mU§kUl ııeraltl dll.. 
§Unmcden Scllnl~e yakın bir yerde bulunan 
Serezl fethetmek sevadnsma dUııtU. 

J>turat, bu hiyancU haber alır alın.az \ezL 
:i Haj.Teddin paşayı Rum prensini ya sağ 
veya ınn getlrmeğe memur etti. Vezir bUyUlt 
bir orduyla derhal Rum prcns1nln Uzerlne 
ytlrlldU. Manoel, gelen kuvvetin kendi kuv. 
veUerlnlıi Uç misli olduğllnU görUnce derhal 
kaçma yonarmı nramaga bqladı. Deniz 
yoluyla BiZruısa, babncma ilUca etti. Fakat 

imp:ııııtor Muraddan korkuyordu. Oğlunu hl 
maye cttlğin1 duyar duymaz Murat kendi 
OZerfnc gelecekU. Onun için oğlunu kabul 
etmedi. '.Manoel Ceneviz \'8llsl yanında giz.. 
ıcneblleccğinl dllııllne,rek Mldilll adasına yol 
aldı. Fakat Muradın dehJ;eU her tara!ı kor_ 

kutmU§ Olduğundan Mldllll vallsl de Mnnoeı 
le kendlslnı kabul cdcmtycceğlnl blldJrdl. 
Artık yapılacak i§ kalmıyordu. Kaçacak 

yer de yoktu. Murada teslim olmaktan ba§ka 
çare yoktu. öyle yaptı. Doğru '.MUradm hu. 
zuruna çıktı. Murat, sureti kat'iycde cı-zası. 
nı vermeğc karar vcrdlğl prensin doğrudan 

doğru kendisine geldiğini görUnco onu yolda 
k&r§ll:ıdr. BUyUk bir bUrınet g&terdl. Blltlln 
hatalarını Bf!ettikten ba§ka babasma da 
mektup yazarak o~lunu Blzı:ı.nsa. kabul etme. 
sini emrctU. 

Bu hl'ldlse Murdm ne derece bir dehoct saL 
dığıru g&termekle beraber, :ı:nerhameUnden 
ve dUrtlstıUğllndcn fstırnde etmek fsUyenle.. 
re kal'§I da ne derece mert hareket ettiğini 
g~ııtermektedlr. Niyazi AHMET 

TontcırD amca= 
fMlDIMl kfttaıpOaıtra 

Evlennıek 
budalalıktır ı· 

N eclfl eve dönünce !hizmetçi kız ha • ı 
ber ver.eli: 

• - Misafir var bayancığım, bay Nee. 
det.. 

Bu haber, Necıanın pekte hoıuna 
gitmedi. Ç\inkü ak~nru kocasiyle 
başbaşa geçirmekten büyı:ik bir zevk 
duyuyordu. 

Henüz altı aylık evliydiler .. 
Sakmun kapısını: açmak üzere elini 

uzattığı esnada, kocasının sözleri onu 
olduğu yere mıhladı .• 

- Evlenmek esasen budalalıktır l An 
lamıyorum ki, senin gibi makul bir in
aan böyle bir haltı ruuıl işler?, 

Ses kocasnun sesiydi. Şüpheye ma • 
hal yoktu .. Genç kadın hayretler içinde 
kalarak dinledi. 

Misafir cevap verdi: 
- Fakat azizim, budalalık dediğin 

şeyi sen de yaptın ve bana öyle geliyor 
ki N ecl! ile evlendiğine hiç te pi§man 
değilsin ... 

- Ben mi?. Ah İ'{ecdct, evlenmenin 
ne feci bir §ey olduğunu bilemezsin. 
Zaten insan, evlenme denilen tuzağa 

düşmedikçe, bunun ne olduğunu anla _ 
yamaz .. Aşk adı verilen sarhoşluktan 

uyanmam için, altı ay bol bol kafi gel. 
di. 

Necla sendeledi ve düşmemek için 
kapıya tutundu. Ne iki yüzlü adammış 1 
Daha dün akşam keooisine dllnyanm en 
mesut erkeği olduğunu söylüyordu. 

Tekrar ,kocasının, heyecanı gitgide 
artan, sesini duydu: 

- Sana şunu da söyliyeyim ki, in • 
sanın en fazla sinirine dokunan da bu 
sadık ve dürüst denilen kadınlardır. 

Her şeyi münakaşasız kabul ederler, 
Kendilerine mahsus bir düşünce ve fi -

kirleri yoktur, yumuşak tahiatli olduk. 
lan ~in milvazenelerini hiç bir zaman 
kaybetmezler; ayni zcımanda biz erkek. 
lerin de m:ivazenemizden aynlınaauza 
imkan ve fırsat vermezler .. 

Açık konuşalım. Biz erkekler, müte -
madiyen gülümsiyen, veya mütemadi • 
yen ilanı aşk eden, içini çeken kadın • 
lardan hiç ho_şlanmayız. Bize, sürpriz -
ler lazımdır. Kadın lbizi mütemadiyen 
kararsızlık ve şüphe içinde bırakmalı. 
Hatta ara Sira, evin içinde skandal bile 
ziyan vermez, diyobilirim 1 Biz kadm • 
da ,esrar, entrika aranz. 

Hayır, azizim, evlenmeyi aklma bile 
getirme-melisin. Bunu 6allB., tecrübeme 
istinaden söy):iyorum. 

N celil fazla tahammill edemedi. Hid.. 
detinden yaşaran gözlerle kapıdan 
süratle aynldı ve kendisine hayretle 
bakan hizmetçi kıza : 

- Eve geldiğimi kocama söyleme!.. 
Diye tenbih ettikten sonra sokağa 

çıktı .. 
Necla eve döndüğü zaman ,kocasm.r 

heyecan ve endişe içinde odada dola§ır
ken buldu. 

- Neredeydin? Az daha J.>Olise haber 
verecektim.. 

Necla cevap vermedi. Ağır ağır el • .' 
divenlcri çıkardı. Ve masanın Jjzerine 
fırlattıktan sonra, odasına geçti.. Ferit 
onu takip etmek istedi; fakat kansı, ka.. 
Pl}'l bütiln şiddetiyle onun yüzüne ka. 
padı. 

Ferid endişeli bir tavırla bağırdı: 
- Canım, ne oldu, anlatsan a 1 •• 
NeclA içeriden yumu~ bir sesle 

sordu: 
- Ne var, şekerim? Bekle şimdi pL 

jamamı giyip geleceğim! ... 
Kapı açddr ve Necla, son derece şık 

bir pijama ile görllndil .. 
Ferid merakla sordu: 
-Yeni mi?. 
- Evet, bugün aldım. Yirmi yedi li-

raya!.. 
- Yirmi yedi lira mı?. 'Aklıru mı oy. 

nattın!. 

-Ne diye aklımı oynatayım? HO§u. 
ma gitti, yamn düzüne pijama aldnn. 

Ferid anlaşılrruyan bir kaç kelime mr
nldandı. Ve sonra, ilk defa cigara içen 
kansına hayretle bakarak bağırdı 

- Ne zamandanberi cigara i~iyor. 

sun? Ve evvela çok rica ederim bu aaa 
te kadar nerede kaldığmı söyle •• 

-Geç kaldığın aksamlar ben aana bir 
şey soruyor muyum?. 

- O başka l .. Ben klı:ibe gidebilirim. 
- Şüphesiz! .. Fakat ben klübe gitme 

dim 1kil .. 
- Nereye gittin?. 
Necla, ayni tatlı tavırla: 
- Tecessüs sok fena bir ıeyairt.. 
V c ilave etti: 
- Terzideydim. berberdeydim, belki 

de arkadaşımdaydım.. Şimdilik Allah 
rahatlık versin! .. 

Genç karun, gülUmsedi ve yatak oda. 
sına girerek kapıyı kilitledi. 

• * • 
Ertesi sabah, Ferit, yemek odasına 

girdiği zaman Neclayı yalnız başına 

kahvaltı odiyor buldu. Uykusuz geçen 
bu uzun gece esnaSinda, bu garip ta -
havv'illü hakkında kansından hiç bir 
şey sormamağa karar vermişti .. BüyUk 
bir nezaketle bin'birlerini selamladılar 
ve Ferid, onun karşıSina oturdu. 

Necla, her zaman olduğu gibi, koca. 
sının fincanına çay koydu, ekmeğine re
çel ve yağ e:irerek ona uzattr. Sanki a. 
ralarmda hiç lbir şey geçmemi~ti. 

Bu sırada hizmetıci 1az bir mektup 
getirdi. Bu, mavi, güzel bir zarftı .. Nec
la deı1ıal elini uzattı~ 

- Mektubu bana ver, dedi, zaten 
bekliyordum. 

Ferid, !hafifçe sarardı; fakat bir §eY. 
söylemedi. Biraz sonra da, ayağa kal • 
karak: 

- Yazıhaneye gitmeliyim, dedi, i1iın 
var ... 

• • • 
Bunu takip eden güµler esnasında, 

Ferid bir hayli üzüldü. Necla mütema • 
diyen geziyordu. Hizmetçi loz, ona, ba. 
yanın terz'iye, sinemaya, tiyatro veya 
pokere gittiğini haber veriyordu. Necl~ 
evde bulunduğu zamanlar da da, öyle 
garip ~aller takmıyordu ki, zavalh Fe
rid ne yapacağını ~itmiyordu. 

Bir glün, Ferid lbüyilk bir hiddet için.. 
de odaya girdi ve elinde bir nJrU k5.ğtt 
vardı: 

- Bu da ne demek, Necla ,diye sor· 
du. Şimdi senin namina 1;ekiz yüz lira. 
hk bir hesap aldım. 

Necla sakin lbir tavırla cevap verdi: 
- Bu demektir ki, sekiz yüz liralıli 

öteberi aldım. 
- Şu halde, ben de bunları ödemiye-

ceğim. Anlıyor musun? 
Ve Ferid lbunlan söyledikten sonra 

hiddetle kapıyı iterek -dışarıya çıktı. 
O zamana kadar, gayet sakin görU • 

nen Nec15, lbu defa artık tahammül ede
medi ve hıçkmklar içinde, kendisini 
koltuğa attı. 1 

Bir müddet sonra, hizmetçi, içeriye 
girerek bir misafirin geldiğini haber VC1' 

diği zaman, onu o vaziyette koltuğun 11 

da buldu. 
Genç kadm, çabucak g8zlerlni gb.df

6 

saçlannı düzeltti, yüdlne pudra sürdü 
ve salona geçti ... 

(Dpıxımı '1.1 W:taeJ 
Feride El'il'..ER 
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XII olimpiyatları 
nasıl olack ? 
olimpiyad komitası iki mil
y Üz bin liralık tahsisat 

kabul etti 
XII inci olimpiyat oyunları organi • 

zasyon komitesi, şimdiden propaganda
yabaşlamış oldugundan, To\t:yodan alı • 
nan haberler, yapılan hazırlıklar hak -
kında bir fikir edinmemize müsaittir. 

Oyun meydanlariyle stad meselesini 
tetkike memur edilmiş olan ~omite, 
olimpiyat oyunlarının Meji mabedi 
meydanında yapılmasına karar vermiş. 
tir. 

Burada esasen inşa edilmiş olan stad 
l 00.000 seyirci istiap edecek bir şe -
kilde !büyütülecektir. 

Diğer taraftan stadın yakınında bu • 
lunan güzel bir pistin etrafına da 
20.000 seyirci alacak tribünler inşa edi
lecektir. 

Bu tesisat, Tokyonun tam merkezin • 
ae bulunan Meji mabedi meydanının 
elli hektarlık bir yerini işgal edecektir. 

Diğer taraftan, gerek sporcuların, ge 
rekıe sporcuların istirahatini teminn et
mek ve en arka yerlerde oturacak sc • 
yircilere dahi müsabakaları iyice gör -
mek imkanını vermek maksadiyle bir 
çok tertibat d:.işünülmektedir. 

Stadda merkezi bir pist bulu~acak, 
dahili çevresinde de muhtelif müsaba • 
kalara yerler ayrılacaktır . 

diyle bir çok tcsh.at yapılacaktır. 

Büyük staddan takriben 10 kilomet -
re mesafede, Torna çayı kıyısındaki 

Kimutada bir olimpiyat köyü inşa edil. 
mektedir. 325 Mektarlık bir araziyi iş - ' 

gal edecek olan bu köyde tahta evler 
yapılacak ve buraya muhtelif memle • 
ketlere mensup sporcular yerleştirile -
cektir. 

Oda kirası ve yiyecek olarak adam 
başına, günde bir dolar alınacaktır. 

Bugünkü projeye göre olimpiyat o
yunları ağustos ayınln ilk cumartesi 

günü başlıyacak ve iki hafta müddet de 
vam edecektir. Maamafih bu hususta. 
ki kat'i karar bilahare verilecektir . 

Olimpiyat köyünde görecekleri bir 

çok kolaylıklardan maada, sporcuların 
idmanlannı 20 atletizm sahası, 10 yüz. 

me havuzu, 13 futbol sahası, 8 hokey 
sahası, 1 O basketbol kortu, 1 O jimnastik 

yeri, 10 boks saloniyle 10 kadar güreş 
salonu, 10 eskrim ve 10 halter yeri. 

Tokyo olimpiyadı organizasyon ko -
mitesi, m:.ihim mevki sahibi on yedi 
azadan müteşeJ<kildir. 

Şunu da ilave edelim ki, Japon mecli. 
si, 1940 olimpiyatlarının hazırlığı için 

4,300.000 yenlik (bizim paramızla iki 
milyon yüz bin lira) lık tahsisat kabul 
etmiştir. 

Galatasaray bayrammda 
oynayacak 

Matbuat takımı 
Teşkil edlldl 

Galatasaray klübünün 33 üncü senei 
devriyesinde yapılacak spor bayramın • 
da sarı kırnuzı mütekaitleriylc karşı -
taşacak olan matbuat takımı şu şekilde 
teşekkül etmiştir: 

Kaleci: Foto Ali ve Fuat - Müdafi. 
ter: İzzet Apak, Refik Osman Top, mu
avinler Naci Sadullah, Ahmet Adem, 
Vala Nlıroddin. Akıncılar: Selami İzzet, 
Sedat, Ercümend, Talat, Osman Münir, 

İhtiyatlar Ahmet İhsan, Naim, Os -
man ve Salahaddin. 

Önümüzdeki çarşamba gunu saat 
beşte Taksim stadında bir ekzcrsiz ya
pılacağından arkadaşların muayyen sa -
atte stada gelmeleri takım kaptanlığın
ca rica edilmektedir . 

Ankara Boks 
klUbUoftn bir tavzihi 

Pazar gUnkU sayımızda çıkan "Dayaklı 

ziyafet .. ba§lıklt yazı dolayısile "Ankara 
boka klilbU.,ndcn bir mektup aldık. Bunda 
~oyle deniliyor: 

"M'eM>lo bıı.ddı zatında ehf'mml)cbıb: bir 
:t.abıt.a "·ııkıı11rdır \8 şü~le olmuııtur: Mııçla. 
rın ~ ııpıldı~ı ringin 4•trafında. ayakta ınfü;a. 
bakalRrı w.~ N'ılf'n h11lk araı.ından iki kişi 
ka\·ga ctmlı,, me!lf'ley6 7.abıt.a hemen müdıt. 
hale \"O vaziyet etmiştir. 

tklnrl hldl~: fazla l\•kl içtl~i için arka. 
d~lıın tarafından f'\·inP. götUrlilm!'k ı .. t<'nl. 
lf'n bir r.nt oturduğu ınuad.an kalkarken 
aandal~·clerln ııık bulunınaın ecbt'blle maııayı 
dcvlrmı, \ 'e kinlM'~ 1 7.arıı.rdide etnıedltl için 
hnhıut~I bir nıildabaleye lüımm görUlme. 
mlştlr. l'a.zıla.n bu iki bAdlııeden ba'}ka bir 
'-"B.ka olmamı,trr, bu vakaJarda da kJUblin 
hiçbir alAkMı yoktur ve bu hu .. u .. ta dıı Nl 

ku\'Vetll vcıılka poll" z.abrtlarlle orada bulu. 
nan diğer ldUplt're ml.'nııup ıııporeu arkndaıt
lardır.,. 

Milli takım işinde 
Federasyon gaf üstüne 

gaf yapıyor '{t 
Sağa sola "bulaşıp,. gözü hiç bir yunculardan bahsedecek değ~li\ 

şeyden y1lm1yan ve Türkçesi zayıf pılan hata, gösterilen isabet5t1 
<ti 

olduğu için ancak "Ahfeşin hışmın- karı umumiyenin gözü önün ~ 
dan,, korkan bir meslektaşımız, bun zıh ve aşikar bir şekilde do ",ii 
dan bir mi.iddet evvel yazdığı bir ya· Fakat, futbol federasyonll~ 
zıda, milli takımı Fener - Giineş Sedat Rı,zanm yapılan haklı ? 
klüplerinin inhisarına tevdt etmi~. ta verdiği cevaba temas e 
biz de verdiğimiz cevapta bunun geçmiyc de imkan göremiY0~ 
mahzurlarından bahsederek, mezkur Federasyon reisi o iki g ... .J 
iki klüp haricinde milli takrmda yer çıkan ve bütiin birinci sınıf sr:ı; 
alabilecek birçok oyuncu bulunduğu larımızı apaçık küçülten ~ 
nu yazmıştık. nasıl bir düşünce ile kaleme ;ıi 

Doğrusunu söylemek icap eder· miştir? Kendisini müdafaa ~ 
sc, biz, milli takımın müstakbel şek· için uğraşrken büsbütün g~ '1' 
li kendisine "mali'ım olmuş,, olan ğını nasıl farkedememiş ? .. l'"'e 
meslektaşımızın bu yazısını okur· lim, Allah şaşırtmasın. ..dafı/I 
ken, bunun hiç bir esasa istinat et· Federasyon reisinin mu 
miyen şahsi ve klii~ülük zihniye· mcsinden işte bazı parçalar: .ı.. f, 
tinden mütevellit sakat bir düşünce "Milli takan kadrosun~ I 
olduğunu zannetmiş ve milli takımı alabilmek için hem iyi fut~ 
teşkil edecek olan zatın dirayet ve mak, hem de seciye ve tavrı ~ 
zekasından elbette şüphe edilemiye· üzerinde ıikiyet yapılmanı•f ~ 
ceğini söylemiştik. mak ve milli takımın esas ııı ~· 

Fakut, ' birkaç gün evvel hazır· na hizmet edebilir olmak ıaııısJrs~ 
!ık kampına davet edilen oyuncula· Federasyon reisi (seciye vtş1ıe 
rın listesini gürünce, üstelik futbol hareket) kelimeleriyle neyi ~ 
federasyonu reisinin, yazılan pek mek istiyor? Milli takıma ça ~i 
haklı bir yazıya iki gazetede verdiği ve yazısının alt tarafında dahil r"" 
cevabı okuyunca. düşüncemizde ne bir gafla müdafaa ettiği Gün~.~ef 
kadar yanıldığımızı anladık ve spo· içle Fenerli soliçin henüz be~ gıJ~ıJr 
rumuz.un bilhassa futbolümüzün vel biribirlerini dövdüklerinı, f>'lı" 
düşti.iğü elim vaziyete bir da· ri gözler kan çinde kaldığını ,;e i'., 
ha a c ı d ı k. Ve ancak o za. kem tarafından dışarı atıldı~~ f 
man anladık ki, milli takımın med mi? Görmediyse işitm~df' 
Fener - Güneş oyuncularından teş Gene Bay Sedadın yazıslfl;/ 
kil edileceği o meslektaş dostumuza "Bu mevsim milli kümede~ 
malum olmamış, klüp arkadaşı olan yan dört İstanbul klübünün of"J 
futbol federasyonu reisi tarafından lan arumda en çok sayı ya~. 
daha aY.larca evvel haber verilmiş. cu beğenmedikleri Salihattindit f, 

Koşu pistinin uzunluğu 400 metre o. 
lacak, 140 metrelik düz hattı da birinci 
sınıf tribünlerin önünden geçecektir. 
Pistin sağında ve solunda, atlama mü
sabakalarına mahsus yerler bulunacak • 
tır. 

Cirit müsabakaları, stadın diğer u -
cunda yapılacak, burası da iki yeraltı 
geçidiyle, soyunma ve duş yerlerine 
raptedilecektir. 

Bul Kumar 
Biz bu yazımızda, milli takımı Demektedir. Bu satırla~datı) 

teşkil etmek üzere davet edilen o· laşıldığına göre Salahattinın ~ 
takıma alınmasının yegane 

Yeniden inşa edilen pistin 50 metre 
uzunluğunda, 22,50 metre genişliğinde 
22.50 metre genişliğinde olacak, her 
biri, 2,30 metre genişliğinde 9 kuluan 
bulunacaktır. Derinlik, iki üçta 1,30 
metre, ortada da 2,30 metre olacaktır. 

Bu yüzme pistinin 5 metre ötesinde, 
atlamalara mahsus, 20 metre mürabba. 
mda bir pist daha yapılmıştır. 

Su, 20 - 25 dereci hararette muha -
faza edilecek ve tribünler, gece müsa • 
baka1arr için aydınlanacaktır. . 

Boks, güreş, eskrim ve halter gibi 
kapalı yerlerde yapılan müsabakalar 
için, yine Meiji mabedi meydanında ve 
asıl staddan 5 kiJometre mesafede muh 
telif binalar inşa edilmektedir . 

Atlı müsabakalara gelince, bunlar, 
Tokyodan 10 kilometre mesafede bulu
nan Setagaya da yapılacaktır. 

Kayık yanşları için Saitama kasaba. 
sında 2,500 kilometre uzunluğunda, 
80 metre genişliğinde ve 3 metre derin
liğinde bir havuz inşa edilmektedir. 

Yelken yarışları Yakohama körfezin. 
de 2000 metrelik bir çevre üzerinde ya
pılacaktır. Deniz dalgalı olduğu takdir _ 
de müsabakalar limanın içinde icra edi
Jecektri. Fakat "Star.. katagorisİyle 6 

ve 8 metre katago:ilerine mahsus yarış. 
Jar Tokyo körfezi methaliyl~ Kanaza -
va arasında yaoılacaktır. 

Bisiklet yan§lan için, yine şehrin 

merkezinde, Sibatura da 4400 veya 500 
metre turunda bir Velodrom inşa edile. 
cektir. 

Maraton yarışı stadda başhyacak ve 
iki tarafı ağaçlı, çok gı:.izd bir asfalt 
yclda devam edecektir. Müsabaka es -
nasında bu yolda seyrlifere menedile • 
cektir • 

Yürüyüş müsabakalarına gelince 
bunlar stadın etrafında yapılacaktır. 

Bisiklet mukavemet yarışları da Ma
raton yarışının yapıldığı yol üzerinde 
-apılacaktır. 

Olimpiyat oyun!arının yapılacağı av 
dit, Tolfyonun son derece 'Jıcak olacağı 
nazan itibara alındığın.dan. bütün bıı 
mukavemet koşuları esnasında, mfüıa -
brkların susuzluğunu gidermek maksa • 

Yarınki maçı kaybederse 

Zibesko tarafından terkediliyor1 

milli kümede en fazla gol atJll1f f1. 
masıdır. Değil mn Muhterem # 
rasyon reisimiz niçin bir şahı9b~til' 
bu nazariyeyi ileri sürüyor da .. af 

\ 

Amerikalı pehlivan Kumar memleke

timizde son kozunu yarın oynayacak
tır. 

iki defa Anadoluda bir defa da htan

bulda Mülayime yenilen ve cenubi A

merika §ampiyonluğu kemerini de elin

den kaçıran Amerikan boğası ne yapıp 

yapıp kemerini geri almağa ve kırılan 
kredisini tamir etmeğe mecburdur. 

Yarınki karşılaşmada da mağllıp o

lursa meneceri sabık şampiyon Zibesko 

kendisini terkedecektir ki bu da Kuma
rın bir daha ringe çı'kamamasına ve 

bu yilzıden geçinmesine sebcb olacak 
demektir. 

Bu vaziyet karşısında bugün kendi· 

sile görüştüğümüz Amerikan boğası 

bize §Unları söyledi. : 
"- Türkiyede her hafta bir 

değiştirerek birkaç müsabaka 
şehir 

yaptım 

ve havaya bir türlü alışamadım ve bu 
yüzden hastalandım .. Fakat son yirmi 
gündür istanbulda bulunmaklığım yü
zünden şimdi sıhhatteyim. 

Bir de Tekirdağlı Hüseyinle güreş

mek ihtimalime mebni kendimi incite
cek şekilde sert çalışmadım, halbuki 
yarın Türkiyede son güreşim o!Juğu 

Am.cril:aıı hofja.•o hu resimde nldll[iu 
gibi aoab<ı kemerini yiı;c beline 

takabil.ccck n~it 

için elimden geleni yapacağım Hülayi- bir hücum hattı için böyle dof 
min kemerimi haksız alması ve mene- miyor. efİ~ 
cerimin gözünden düşmüş olmam beni Bunun cevabını derhal ver f. 
çok müteessir etmektedir. Çünkü, milli kümenin en çok f 

çıkaran akıncı hattı federasY~~ bİ' 
Bütün hayatım'yarınki maçın sonuna sinin hiç de hoşlanmadığı ba§~' 

bag~lı oldug~unu idrak ettiğim irin bunu kl" t d' '°' , :s up e ır... 11,. 
kazanmağa ahdettim.,, Türk milli takımı kurma~. ~i)°' 

Mülayim ise bermutat kendine çok hiyeti kendisine verilen ve f~t bİ' 
"' futbol federasyonu reisliği gibi ...d 

güvenmektedir. Her ikisi ile idman yap bll ff 
- B 'r drıkikı.1 .'l-wwn ~ıa1ıu ... Ne ya7ı- vaz'feyi üezrine alan bir zat ofl 

mış olan çoban Mehmet ise bu· maçın ?~ı<tnı lcizımgcl-diğiııi halk l•ağırıyor CL run fert oyunu olmayıp takılfl ? 
Mülayim tarafından kazanılacağını söy- nuı güriUtiiııüzdc~ı mılanıal.: kabil de- nu olduğunu yoksa bilmiyor ııı~ 
mi_ş_ti_r·------------------------ğ-ü __ kı_·! _____________________ • _______________________ ~_f. 

iÇERiDE: 1 
:f. İlk tedrisat mUietti§lerini.n tefti§ mın .. 

takaları bu sene deği!Jtlrileeektır. ı 
:fo Maarl! vek!leU ııselerln bu seneki tale. 

be vaziyeti hakkında ınalOmat istemiştir. 
'lo Yilkııek mühendis mektebinde imtihan. 

tar bitmiştir. :Mektepten, haziran devresin.. 
de elli kl§i mezun olmuştur. 

'lo DUn vil!yette dahiliye vek!leti seferber_ 
ilk mUdUrilniln de lştırakile kaymakam ve 
askeri §Ubc reisleri bir toplantı yapmışlar. 
dır. 

"' Belediye Galata köprilsUnU yeşile bo. 

yatmağa başlamıştır. 

'lo Tramvay UcreUeri ucuzladıktan sonrR 
yolcu mtlnakal!tı çok artmıştır. Geçen sene 
hazlrnnda beş milyon yolcu ,.taşıyıtn tram. 
vay şirketi hu ııcne haziranında 15.5 milyon 
yotcıı nakletmiştir. 

'lo Tanınmış İngiliz tarihçilerinden ve Sul 
tanahmet hafriyatını himaye eden profesör 
Rossel şehrimize gelmiştir. 

:fo Gf'çen bir hafta içinde gilmrilk muhe. 
faza tcşkilltı biri l:llU, biri yaralı 14 kaçak. 
çı,yUz altmış Uç kilo gUmrük kaçağı, yüz 
yirmi defter sigara k!~ıdı, iki yUz altın 

lirıı llP- iki kaı;~kçı hayvanı ele geçirmiştir. 

• Elektrik şirketi kaçakçılıı!'t davasına 

dlln d" <levam edilmiş ve şirketten gclC'n 
evrak okurımuııtur. 

• Yunan handırah Hcllas yatllı! limanımı. 
za 150 İtalyan seyyahı gelmi§tir. 

• tzmir Uztim kurumu yarın Y&§ UzUm 1 
ihracına başlayacaktır. 

~ BUyUk TUrk mlzahcısı Nasreddln hoca.. 

nın türbesi yeniden tamir edilml§tir. 

• Benzinin ve pctrolUn belediyeler ellyle 
satılması lçtn bir tasavvur vardır. 

~ Eml!k bankası 20 senelik takSltlerlc 
eml!k satmağa karar vermiştir. 

• Otclcller birliği kurulması için bugün. 

lerdc bütün otclcllcr blr toplantı yapacak. 
tardır. 
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CUMARTESİ 

TEMMUZ - l 937 

Hicri : 1356 - Cemazlyelevvcl 8 

Gün~in doğu,u Glint')ln bahtı 

4,42 19,38 
Vakit Sa bah Öğle ikindi Akşam Yatsı lıruıd 

2,48 12,20 16,19 J!},3R 21,36 2,20 

<iEÇES 'ESE BUGtlN NJI.: OLDU? 
Montrö konfernnsı zaferimizle nlhayetıcıı .. 

dl. Boğazları i gal c<llyoruz. 

~ 
:t- Belediye Fıoryadakl iki ktfill~UJJ fı'I 

Ucretıcrinl yüzde 150 tenzil etttğinl 
mUsteclrlerino blldirml§Ur. 

DIŞARIDA-: ~ 
:,. Bir tngillz grupu, Yugosla~ ;>

kablo fabrikası ill§Ul için teıillf1e <Jei1 

lunmu§tur. Bu fabrika bUtUn Balkatl 
lerlnln lhUyaclarmı tatmin edecel<tlt~ / 

* Suudi Arabistan krallığı veUaJl 
Suud Parlse vasıl olmuştur. rP' ~ 

:t- Çek kablneai, maliye nazırile ~~ 
zası arumda çıkan bazı lhtllA.ftaı' 
istifa etmiştir. ~ 
, • Parla otel mUstahdemleri dtill ~~ 

rı bir mltıngde greve devama kar-' _) 
lerdJr. 11"... 

ıır Okyanusta kaybolan kadm t~f'i I' 
Amella Eohardı arayan tayyareler F 
mllşlerdlr. ~ 

• Amerikanın meşhur Harvard :;I ~ 
teslnln Rasatbaneal tarafından t'e ~ 
diğlne göre *'ğustostan b&§tıyarak ~ 
kuyruklu yıldız arzımız semasındatd ~ 
lar arasına katılacak her gece g!SrOfl tlJ" ~ 

• Rumen gazetelerinin bllclirclil\1° tıt"/ 
rf!, Vlndsor dUkU bu yazı, zevcesi1° .'!' 
Karadl'nlzde Köstence yanında ){adi gıJ f 
lı Rumen sayfiyesinde geçirecektlrde ıf 
bcble orada Prefu Ştlrbcy köşkUıı 
metg!h hazırlıklarına b&§tanmııtıt• 

I 



~~lhlürDö ~a~ 
r. t~lh1Dök~~ö 

il a/nzz harpte değil sulh zama~ 
~da da mevcut bulunmaktadır! 

~· 'lr.ı /ornobil kullananlar farkına 
~" lllaksızın nasll zehirlenirler? 
"' 

li c '»ııJ! 
"""th' ı~ bit "eh. 1' 

'" ır ı ga: sahnesi deği! sanmayın, bu bır 
Uıtı filmden almrmştır ! 

harn tırnlyctl~, ıeh 1· 
b "ıtn.~ 1 rr ı &az felaketi ı ilk· ··"'n arına ' 
, 1 'tılh z munhasır sanılır. Hal. 
bİlrer, PiPo iltnanlarında otomobilinizi 
"~ k ı ve Yahut • ~tt a •balık bir _cıgararuzı içer ve. 
~ ken ltarbo §ehrın sokağından ge -

telıtsin· n rnonoksidi gazı ile tema· 
lııı ız. 

~llr Caıın Aın . 
ı.._ . dııtu . ~nkada bir &en ede öl • 
"lllııı.. 1nsa.nJann 
.\~tadır, sayısı 25.000 kiıiyi 

b llıttika "H 
Çt~ L ava ticareti bJ 

ttnı. ııafta r k -..J w rosu,, nun 
"'lld.. :ııı a,ıuıgr Hava ica t" b""l. 
~·tay . reıu 
"'ı~kaid· Yare pılotlanna bu !Jbon 
'ij .. ~ ınden sakı al 

.,.. kte İd" nm ı.rt tavsı c e· 
~l ı. 

LU ıc~rc mak' ' lıl~ ı;l'ııa u.
1 

ınesın<len intişar eden 
"'qj pı otun uyu!: k b" tU:n "e :Yah :rU • ır hale gel • 

'1 den, ki u: ~endini kaybetmesi yil • 
oı~ lllbılır, kar t 
"llU!:tu :r ane tayyare kaza. 1' :r r, 

'illi ay.Yare rn .. 1 
? dan Çıka otor erinin ekzost boru • 
~"'- n gazlar ir· .. ~ •. • 

11, ·q1nda karb :ıı 1•"Ue yuzde 2 ıle 
'2 t iti bundan b" onk tnonolcaid gazı var -

tta hı' ır ısını ·ı 
h ~fuz cdcb'J" pı otun kamara. 
oıı b· ı ır. 

\a . illten<le yazıld w 

~ l'liltıck İrtifaı da ıgına göre bilhas. 
~ql:tt olan okıija.r • vücud, kendisine 
btt ıa) Ciiçtilkıe aı~1• (nıüvellidülhu -

ıch· a'uıleec~· . i 
diıı· ırlj gazın t • . "' ıç n o zaman 

ı ı>'" esırı ct,.h f "c .. oatermckted" a azla ~en • 
o, ı> ır. On . . b 

le ' ,..azının nıik un ıçın u 
rtiba tarını .. . 
h. t Yapılma Coıtcrecek bıt 
«lır sı teld'f · · fcı. . ::n:c .. Di l . ı cdılmektedır. 
~lı ""· • r eşık A . 

~Ob' ~ UzUııden 81 • nıcrıkada as • 
ıl k enlerın 'k 

t~ hasınr'an .. .rnı tarı, oto • 
t dır. A . olenlcrdcn yüzde elli 
life rnerıkada b ~ 
~ı ... .. Çarpıtrna.k "b· ogulmak. elek-
-:-·~ u gı 1 had· dt 10 zere, as(eks' ııcler de dahil 

dır oo. senede 
500 

iden <Slcnler haf ta • 
,;. Oo ki!iyi bulmakta. 
0 u csr· bo11 Utnlcrin tak . 

vücudun bir tarafında kalır. Bu suret • 
le hasta, tehlike mahallinden uzaklaJ • 
tmldığı halde ~ile bu zehrin bir zaman 
sonra tesirini icra ettiği görülmüştür. 

Karbon monoka'i.di öldürür: 5ünkü 
bunda karun hemoglobinine kırıı tat _ 
min edilmez bir i;tiha vardır. H emog -
lobin dediğimiz madde, kana kırmızı -
lık veren maddedir ki bunun da vazife. • 
si bütün vücuda hayat verici oksijeni 
götürmektir. 

Halbuki bu söylediğimiz gaz, hemog. 
lobin ile birletince kan, en esaslı hayat 
maddesi olan oksijenden mahrum kalır. 

Birkaç saat zarfında teneffüs edilmiş 
ona el}emmiyetsiz miktarda CO gazı 

cereyan eden kanın içine kanıır. 

Bu zehir neden hasıl olur ? 
Bu gaz karbonlu maddelerin nata -

marn yanmaaından hasıl olur. Eski a· 
damlar ,bunu bir idam vasıtası olarak 
kullanırlardı. Mahkiımlan, kömür bu • 
hadyle hamamlarda boğarlardı. 

Bu gazı, en fazla otomobil motörleri 
istihsal eder. Her tarafı sımsıkı kapalı 

bir garajda beş dakikada bö}'le bir mo. 
törün hasıl edeceği karbon monoksidi. 
teneffüs edeni koma haline getirmeğe 
kafi gelir . 

Birçok otomobil kazalarında bu ga -
zrn tesiri olduğu muhakkaktır. 1500 
§Oför üzerinde yapılan tetkücler<ien şu 
netice alınmııtır: Bunlardan yüzde 
5 7 sinin otomobil kullanırken uykusu 
gelmekte, yüzde 38 inin başı ağrımakta, 
yüz.de 28 inin zihin melekelerine bir 

nevi durgunluk arız olmaktadır ki bü
tün bunlar CO gazının tesirleri olduğu 

ııuphesizdir. 

Bunun önüne geçmek için vantilatör 
kullanmak. ihtirakı tanzim etmek ve ~ trıonokaidi Seb rıbcn yarısına kar • 

ltoı. u tazın en t h :p olrnaktadrr • ekzoıt boruaun<la göıı:ilen ufak bir ku.-
~ll•u e hker suru bile tamir etmek lazımdır. Piston • l<' z ve tats ı tarafı renksiz, 

~Ok aııa tclcaıur'z 'Olrnasıdır. daki halkalann gev;ıemesi de bu. gazın 
usulll b ettiği kaçmasına sebep olur. 

10 enzer h' zaınan sarımsak 
t it .ooo kısırn h ır kolcu verir. Kalabalık sokaklarda bulunan karbon 

içiııi?ll karbon avanın içinde bulunan monoskidi orada dolaşanların sıhhatine 
l c "kollla h ~nokaia gazı iki saat zarar verecek kadar fazla değildir. Fa -

far:sanıarın 'lı alı Yapar. kat böyle yerlerde çalışan seyrüsefer 

la ı~~cğe tnu~~a~~ı bunu anlamağa, memurlarının çok defa çektikleri ba.1 
tısı rlenlllcn· e ır <!eğildir. ~u gaz- ağrılan bu yüzdendir. 
tir. Ve alıntı.. ~~ başlıca arazı baş ağ - Otomobil bakımından çok kalabalık 

liil\] ır gerginlik hissetmek • ıQeelerde otcmobil gezintisine çıkmak, 
hazı . erce atı.. sıhhate uygun bir şey değildir. Önü • 

tı1 2~~ bir Yeme:· Ytrniş oldukları her • müzden giden ara.banın ekzost borusun. 
lar, li nedercıt ben rahatsızlandıkları_ dan ç~kan ve 10.000 kısım havanın içine 
li, ıanununıa Zch~ 1gazın kurbanı olur • bir veya iki kısım olarak giren karl:;on 
ladr- "c tabrni ır enınenin kronik şek. monoksid gazı yüz<le 30 nisbetinde ka -

~·~ n edildiğinden çok faz_ nr iıba eder. Onun için tecrübeli şoför-
~~81~1aı }'Jziind • ler, önlcri°nden glaen o omobillere fazla . 
ı:. .. ıı ı..· en h' kl 1 "\tllllal 'llt tal· ıç farl:ı:ıa varıl- ya aşmaz ar. 
~ ar ·'01 ~ h" ,- c· d d uıtur • "Ulcııa e ırJenmeler. bo- ıgara umanının a zaran var 

A • gc)dj •• 
~ "'llc0ıil( gı tesbit olun _ Amerikada yapılan araştn malara gö· 
~arar t~er, bu re tütün de karbon monoksidi hasıl t. 
b tl'in ?\er rI~r. 'la gazdan daha ziyade m:ktcdir. Kapalı bir odada yapılan bir 

1
11lldall f e, lla11 !hlardan daha fazla tecı-Ubc<le iki saat devamlı surette ci -
~Sazıa zaraSOcukıarıa gençler de gara içilmiş, on beşinci dakikada rahat-

1\ tahli)r~ bll t;z f.?rUrler. Bazr yağ. sızlık başgöstermiş. kırk beşinci dakika 

llnur \· ·bıç Y•flarr tarafın- da gözler tahrİJ ediltrtiştir. 
e undan çıkan zehir • Bu tecrubcnin sonunda vantilatörlü, 

HA"BER - ~k"~am r.ıostası 

Yaptığı kemanlar 
200 senedenberi 

Taklit edilemiyen adam! 
biri birer servet olan Her 

meşhur kenıanların tarihçesi 
Kremon §eh· 

ri ve onunla bir. 
likte bütün ltal· 
ya 1737 de öl
mü§ olan meı· 
hur sazcı Stradi 
varyüsün hatı . 
rasını anmak • 
tadır. Lombar • 
diyanm bu eski 
~ehrinde tertip 
edilmi,1 program 
da bu dahi zana. 
atkar tarafından 
yapılmı§ olan 
yaylı sazlardan 
mürekkep bir 
serg kurulması. 
konferanslar se 
r isi tertibi, ve 
Stradivaryüs U· 

sulü keman yap 

Strcıdivaryifa'iin k.,ıUo.ndığı m<1l::eme iU: §İmdiki sanuf
karlatuı kulll.&ndıkkırı malzeme aynidir falcat vücuda geti. 

rileıı esefler orasırnro öyle fark oordır ki ... 

mayı öğretecek bir usta mektebinin l 
açılması vardır. 

iki asırdan beri, Stradivaryüs • e 
dair birçok kitaplar yazılmış olması· 
na rağmen, bu adamın hayatını hak· 
kiyle tcabit ve efsanelerden tama· 
miyle tecrit hala mümkün olama· 
mı§tır. Hatta biyoğraflar, doğumu· 
mm tarihi hakkında bile müttefik 
değildirler. Malum olan cihet Üs· 
tad sazcının 1644 le 1650 seneleri 
arasında doğmuş olduğudur. Nere· 
de? Bu da malum değildir. Ailesi 
16 28 . 163 2 senelerinde şimali hal.' 
yada salgın halindP. bulunan açlık ve 
vebadan kaçmış olacaktır. l..atinleı· 
mi§ şekliyle Antcnio Stradivarinin 
adına ilk rastlandığı zaman o Nicolo 
Amati'nin talebesidir. Ve genç şakir 

havası değioıcn odalara niıbetle karbon 
monoksidi gazının altı defa daha fazla 
kana yerleştiği tesbit edilmi§tir. 

Evlerde alınacak t edbirler 
Evlerde bu gaz yüzünden vukua ge -

len zehirlenmeleri önliyebilmek için ha. 
va gazı ocaklarına ve &<>balarına ve bun 
ların borularına dikkat etmek lazım -
dır. 

Kömür yakan soba ve fınnlarda kö -
mürün çıkardığı mavi dumanlar bitme. 
den kapakları kapatmayınız. 

Hava gazi alevi madeni bir cisme te
mas ettiği zaman karl>on monoksidi ha
sıl olur. İçinde insanların yattığı bir 
odada bacasız her hangi bir ocağın 

bulundurulmasına müsaade edilmeme _ 
lidir • 

• Karbon monoksidi ile zehirlenen kim 
sc bu zehirlenmeyi çok geç anlar. Çok 
defa önceden anlaşılmaz ve hasta neden 
aonra rahatsızlık duymağa baılar. 

Bu zehirlenme kurbanlannı otur • 
duklan yerde veyahut masa başında ra
hat bir uykuya dalmış görürsünüz. 

Daha kuv_vetli vak'alarla keskin baş 
ağrıları, kulak uğuldamaarı, cilde sızı 

lar, bacaklarda kesiklik ve sayıkla • 

malar olur. 
Teşhis ~öyledir: Deri penibeleşir: 

-Oudald ar kızarır. Kan kiraz renginde • 
dir. Hastadan bir damla kan alıp mu. 
aycne edince karbon monoksidi ile ze
hirlenmiş olduğu anlaşılabilir. 

İlk yapılacak tedbir, hastayı açık 

havaya çıkarmaktır. Bereket versin ki 
hemoglobinde bu gaz devamlı surette 
kalmaz. Temiz hava tenef~J.s ettirilme -
si veya muayyen bir miktarda ciğerlere 
oksijen verilmcıi sayesinde hastanın 

ciğerleri aldığı zehiri çıkarır . 
Ba:ıan hasta nefes alamaz; o zaman 

sun'i teneffüs yaptırmak lazım gelir. 

Doktorlar, bu CO gazının en tehlikeli 
tesirlerinden birisi olan dimağda şi;:ıcin 

'ıik üz~rinde tetkiklerde bulunmaktadır 
lar. Dimağda tazyiki arttıracağı için kan 

nakli tavsiyeye şayan değildir. . :;: . 

din bugün malum olan ilk kemanın· 
da bu cihet tasrih edilmiştir. 

Yirmi ya§larmda iken F rançes· 
ka F erboıi isminde genç bir dulla ev. 
lendiği ve ondan altı çocuğu olduğu 
malumdur. Daha 1680 de kendine 
bir ev satın alacak kadar para kaza· 
nabilmişti. Güzel havalarda dam 
üzerindeki açık atölyesinde çalışa· 
rak ömrünü bu evde geçirmişti. 

Şöhreti 1talyanın hudutlarını aş
mış ve zamanının en meşhur musi· 
kişir - ~~rı ile krallık ve prenslik 
sarayları onun müşterisi olmuşlardı. 
Kansı 1698 de öldü ve ertesi yıl An
tonya • Marya Zambelli ile evlendi. 
Ondan da dört oğulla bir kızı oldu. 

Bu zayıf ve sıhhatça nahif adam, 
kıymetli tahtalarını oyarak ve işliye· 
rek çok geçkin bir yaşa kadar çalış· 
maktan geri durmadı. Gözü artık 

iyi görmüyor ve elleri hafifçe titri· 
yordu; fakat eserlerinin, eski mü
l~emmeliyetine malik olmadığını ka. 
bul etmekle beraber aşkla bağlı ol
duğu meslekten vazgeçmek istemi-
yordu. 1 7 29 ela Sen . Dominik ki
lisesinde bir mahzen satın aldı, karısı 
1737 martında buraya gömüldü, ay-
ni sene içinde kendisi de ayni yerde 
ona mülaki oldu. 

Bugün Roma meydanı c!iye anı. 
lan yerdeki evi eski çehresini kaybet. 
miştir. Ebedi istirahatine içinde ka. 
VU§muş olduğunu sandığı kiliseye 
gelince, bu da 1869 da yıkıldı ve 
madı. Bazı ifadelere göre, kafa 
tası uzun zaman bir tıb talebesinin 
kimse onun kemikleriyle meşgul ol. 
masasında kalmı§: fakat nihayet 
bundan bıkmış olan talebe mezarlı
ğın umumi çukuruna attırmış. An. 
cak üzerinde ismi mahkuk olan me· 
zar ta§ı saklanmıstır; bu taş Kremon 
belediyesinde m~hfuzdur. 

Doğum tarihi meçhul, kemikleri 
dağılmış, hiç bir hakiki resmi mev· 
cut olmıyan adamdan bugüne hiç bir 
hatıra kalmamış olduğu söylenebilir. 
di, eğer bütün dünyaya dağılmış ke
man, viyolonsel, alto, mandolin, gi· 
tar ve saire gibi eşsiz musiki aletleri 
hatırasını devam ettirmekte olma· 
saydı. Fakat meçhul hayatının boş. 
luklarmı doldt•rmak iddiasında O· 

lan cf sa neler onun eserlerine de mu. 
sallat olmu§tur; müzelerde, sanat· 
karl;lr veya kolleksiyoncular elinde 
bulunan yüzlerce Stradivaryüsden 
kaç tanesi hakikaten üstadın elinden 
çıkmııtır? Onun eliyle imzalanmış 
hakiki kemanlar bunların ancak kü
çük bir kısmını te§kil etmektedir. Di. 
ğcrleri ya onun nezareti altında kcn. 
di atölyesinde §akirdleri tarafından 
imal edilmiş olanlar yahut da mahir 
sahtekarlar tarafından vücuda getİ· 
rilmis olan taklitlerdir. Her zaman 

ve her yerde şöhretleri istismar e· 
denlcr çıkmıştır. 

Esasen büyük sazcının meslek 
hayatında da, müsavi kıymette olmı. 
yan devirler vardır. 1690 senesine 
kadar Amatinin tesiri altında kalmış 
tır. Parlaı! devri J 700 le l 720 se· 
neleri arasındaki ol~unluk çağma te. 
sadüf eder. Birçok tecrübelerden 
sonra, sanatına hakkiyle sahip oldu
ğu zaman, zarif tenasüblü, saf ve 
yumutak sesli bu ahenk harikalarını 
mcydaua çıkardı ve e!erleri altın pa
hasına en büyük viyolonistler tara
fından kapıııldı. 

Hayatta iken Stradivaryüs en gü
zel eserlerinden biri için ücret ola
rak dört altın lui ile iktifa ediyordu 
ve bu onu güzel bir servet biriktir· 
mektcn menedemedi. Fakat asıl Ö· 
lümünden sonra ve bilhassa on doku 
zuncu asırdadır ki, me§hur ressam· 
}arın tablolarına olduğu gibi spekü. 
lisyon onun kemanları üzerine de 
atıldı. On sekizinci asrm sonların· 
da hu kemanlar 30 Ole 400 frak ara· 
smda ödeniyordu. Yava~ yavaş fi. 
yatları yüzlere ve binlere çıkt;. 

Hakiki müze e§yası olan bazı 
Stradivaryüs kemanlarının tarihçesi 
ni takip etmek mümkündür. Bunla
rın en meşhurlarından biri, mütehas. 
sısların fikrince onun saheseri olan 
keman 1 716 tarihinde" yapılan ve 
"Mesih,, adiyle anılandır. 

Birçok maruf ellerden gec;tikten 
. sonra Fransız viyolonisti Alard bu. 
nu 25.000 franga almıştı; sonra 
1890 da bu keman 50.000 franga 
Crawford isminde bir lskoçyalıya 
satıldı. O zamandan heri lngiltere· 
de kalmış olan bu kemana İkı yıldö
n üm ü dolayısiyle bu kemanı İngiliz 
milletine hediye etmiyc karar vermiş 
lerdir. ''Mesih,, Oksford'da Ash· 
molean müzesinde saklanacaktır. 

Elden ele geçmiş olan diğer Stra. 
divaryüs kemanlarının hensinin ayrı 
birer ismi vardır. Meşhur viyolonist 
Y saye' in kemanı .. Herkül,, adını 
taııyordu; bu Virtüoz Rusyada yap. 
tığı bir turne esnasında, sahnede 
başka bir kemanla çalarken bunu 
locasında bırakmak intiyatsızlığında 
bulundu: tekrar locasına döndüğü 
zaman "Hcrkül,. ün yerinde yeller 
esiyordu. Her halde müteassıb bir 
kollcksiyoncu onu çalmaktan nefsi-

\ni menedcmemişti. 

Stradivaryüs kemanlarının müs
t~sna musiki kıymetleri nereden ge· 
lıyor? Bu suale en iyi mütehassıslar 
hile tatmin edici bir cevap vereme· 
mektedirlcr. Umumiyetle bu keman. 
ların, kullanılan tahta ile cilanın cinsi 
dolayısiyle taklit edilemediği ileri 
sürülmektedir. 

Fakat Stradivaryüs Lombardiya. 
da ve Po vadisinde bugün de mevcut 
olan bir nevi ağacın tahtalarını kul. 
lanmıştır. Kıymetli sırrını mezarı· 
na götürmüş olduğu söylenen cilaya 
gelince, bu da bütün möbleleri parlat 
mak için kullanılmakta olan basit 
bir eczadan başka bir şey değildir. 

Hakikatte bir Stradivaryüs ke
manı, umumi heyeti itibariyle mi.i
kemmel bir "sentezdir,, ki tahlili 
mümkün değildir: Ayni zamanda 
müstesna bir sada hassasiyetine ve 
m\ikemmeliyet aşkına sahip bir ada. 
mm sabırlı çalışması da bu eserlerin 
eşsizliği üzerinde müessir olmuştur. 

Stradivaryüs tahtayı terennüm 
ettiren bir dehadır, Mişel Anj'm 
mermeri insanlaştıran ve ona hayat 
verr.n bir deha oluşu gibi .... 

( "Le T emps,, gazetesinde And
re Pierre'in yazısından)~ 
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Biliyor musunuz? 

Sıçanlar bir 
kediyi yediler! 
Şarki Çindc Linan köyü uzun 

zamandır farelerinin çokluğu ile 

tö1ırct alnu§ bir yerdir. Geçen -
l erde orada cereyan eden ha.di • 

acnin tarihte bir eşi daha yok -

tur. 

Sıçanların sokakta bir kediyi 
yediklerini bütün halk büyük bir 
hayretle seyretmişlerdir. 

Halk tam öğle üstü kalabalı!: 

bir sıçan sürüsünün sokak orta -
amda bir kediye doğru yürü • 

mekte olduğunu görünce, merak 
la durarak seyre dalmıştır. Bu 

mçanlarrn çete halinde avcılık 

yapmak için bir teknik icat et -
mit oldukları pek belliydi. 

SürU, bir 'kediyi görtince içle • 
rinden en babayiğiti kalabalıktan 

ayrılarak ilerlemiJtir. Bu sıçan 
yürllrken kedilerin görmeğe alı. 

§tk olduğu korkak variyeti ta • 
k:mmr§tır. Kedi hücuma geçince, 
yem hizmeti gören erçan sürüye 
doğru kaç.mağa ba§hyarak düJ
ma.ru ar.kasından süruklemi§ ve 
sürliniln merkezine kadar götür-

müştür.• Bunun üzerine çete, hat 

Jannı kapayarak kedinin Ustüne 

çullallllUJ ve bir tüy bile bırak -
mamacasına hayvancağrn par _ 

çalıyarak yemiştir. Şimdi Unan 
da pek az kedi kalmııtrr. 

Çiklet 
1870 aeneainde Birletmiş A

menxada Melraikarun diktatö~.i 

General Antonio Lopez Santo -

Anna ôbnil§tü. Ölümünden son. 
ra cıyaamın arasinda çiğnemek 

için bir çok ham kaoçuk bulun -
du. Eşya Tomas Adams adlı bi-

risine k31mııtı. Bu adam buldu. 

ğu lbitkleri kullanahilmek için 
binbir tecrübeye kallCıftt. Fakat 
hiç birisine muvaffak olamadı. Fa • 
kat generalin dişlerini beyazlat-

mak için bu lastikleri çiğnediğini 
hatırladı. Bunun üzerine şeker -

cilerden birisine küçük bir nümu. 
ııe gönderdi. 

N eti<:ede de kazanılan muvaf -
fakıyeti herkes biliyor. 1871 de 

.Tomas Adams, Çuving - Gu:m, 
yani çiğncmeğe mahsus lastik 

için ihtira beratı aldı. Şimdi g-Jrı
de 30 milyon kilo çiklet yapıl • 
makta.dır. Yalnız lngilterede sı

cak mevsimde günde bir milyon 
paket çiklet satılmaktadır. 

BULMACA 

I · 
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-
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A e 
1, lu h1 r.uncllk bir J ort kö1;1e 

Burada ya.p:ıcnğuıız i§ hiç kargı_ 

la§madan ve 64 hanenin her blrLsL 
nln merltczinden geçmı:k şartlle ka.

lcminlzl kaldrrmaksızın mütemadi 
bir çizgi çlzmekUr. 

t lzg l A :lşarcUI haneden yola çı_ 
karak B lgareUI hanede nihayet bu.. 
lacaktır. 

Bu bllmeccmlzl halledenlerden 

birinciye bir hokka talamı, ikinci

ye bir Ulka lUayon, UçUnctıye Ud 

ılııe eamı ve ayrıca iki yüz okuyu 

cumuu. muhtelif hediyeler verile. 
cckUr. 

Japon yazı 
maki neleri 

Üstünde 50 tane tuşu olan bir 
yazı makinesini kullanmak epey 
güçtür. Yazı makinelerinde 45 
tuş vardır. İşte son zamanlarda 
Japonlann yapını§ olduğu bir yazı 
makinesi tam 2000 tane tuşlu • 
dur. Japon dilini yazabilmek için 
ancak bu ka.dar işaret liznngel -
mektedir. 

Bu makine üzerinde yapılmış 

olan tekimüller o kadar ile • 
riye vanlnuıtır ki, ken -
disi ancak 45 tuşluk makine
lerin büyüklüğündedir. Bu bari _ 
kanın fiyatına gelince bizim para
mızla yalnız 40 liradır. 

Dünyayı tanıyalım: 

Şlllde nitrat 
kuyuları 

Nitrat öü Sud denilen madde • 
nin ıclibre olarak kullanıldığını 

elbette ifitmipinizdir • 
Dnnyada kullarulan nitrat'm 

hepsi Şiliden gelir. Yalnız Al· 
manya ıun'i nitrat yapmaktadır. 

Şili nitrat kuyulan, dJ.nyarun 
en çorak yeri olan Tacna, Tara. 
paca, Antofoagasta ve Atacama 
vilayctlerlndedir. 

Buranın uzunluğu yedi yüz 
kilometre, geniıliği de kimi ye -
rinde bq, kimi yerinde de yüz 
elli kilometredir • 

Deniz sathından iki bin metre 
yüksekte olan bu bölgede hiç 
yağmur yağmaz. Burada ne ku • 
yu,. ne de göl vardır. Kuyular • 
dan Nitrat çıkarmak için çalı§ -
makta olan 250.000 bazan da 
300.000 amele taktir edilmit su 
içerler. 

Bu toprak yamaçlarda yefil 
bir tok nebat yoktur. Yiyecek, 
içecek, davar, kömür, petrol, ke
reste veyapı malzemesi hep dı -
~ getirilir. 

Her taraf nitrat kokar. Yakı -
cı bir güncgle hiç bulutsuz bir 
göğün altında çalıımak ne gUç -
tür, bilir misiniz?. 

Nitrat kuyulardan çıka.nldık • 
tan sonra bü}":.ik buharlı makine. 
lerde parçalanarak yıkanmakta 
koca koca çuvallara doldurula • 
rak, katırlar tarafından çekilen 

dar hatlı vagonlarla ihraç liman. 
lannı gönderilmektedir . 

Şilinin bütün zenginliği nitrat 
yüzündendir. Bu madenden alı -
nan ihraç rüsumu memleketin 
bütün masraflannı kat'§ılamak • 
tadır. 

Timsahı at gibi kullanan 
adam f 

Timsah üzerine binip gez • 
mek, çok az insanın yapabile • 
ceği bir i§tir. Bununla beraber, 
cesaretiyle !DC§hur olan tanın • 
mış İngiliz tabiyatçısı Çarlı Va. 
taton bu iti yapmııtır. 

Bu zat, G:.iyanda, Easegnibo 
şehri kenarında dola~rkcn, mü· 
kcmmel bir timsah ıliriiail gör • 
muı ve bunlardan birini ctı'i ola
rak yakalamağa karar vermiı • 
ti. Bunun için de köpek balık -
lan yakalamak için kullanılan 

bir kancanın ucuna yem koya • 
rak her gece sahile uzatıyordu. 

Fakat timlahlann kumazlıpna 
bakın ki, gelip yemi yiyorlar, 
fakat kancaya takılnuyorlaroı. 

Sonra bir Hindli çıka geldi. 
Ve bir fikir ileri .ıUrdü: Kendi 
eliyle yaptığı bir kancayı ıuyun 
içerisine koydu. Ucuna mutad 
olan yemi taktı. Ve kancanın ta
krlı bulunduğu kal.in ipi de bir 
ağaca bağladı. 

Ertesi aabah, çadırdakiler bir 
yerlinin gürültüsiyle uyandılar. 

Yerli koıarak çadıra doğru ge 

liyor ve büyük bir timsah yaka. 
landığıru heyecanla haber veri -
yordu. 

Vaterton pek memnundu. Fa. 
kat, hizmetçilerine bu timsahı 

sudan diri olarak çrkanp getir -
mclerini emredince, yerli hizmet 
çiler korkudan titremeğe baıla • 
dılar • 

Hintli tarafından yapılan kan -
ca o gıetildeydi ki, bu kancadaki 
yeme aıtI1an hayvanın kurtulup 
kaçmuma imkliı yoktu.. 

Nihayet yerliler, epey mUcade. 
leden aonra, timaahı ıuyun sığ ta
raflanna getirebildiler. Daha aon. 
ra yavqça sahile çektiler. Vater • 
ton hiddet ve galeyan halinde bu 
lunan timsahın üzerine atladı, 

ön ayaklannı yakalayıp geriye, 
timsahın sırtma doğru kıvırdı. 

Bir canavar haline gelmit 
hayvanın kuynığu sağdan 10la, 
soldan aağa tiddetle vuruyordu . 
Eğer bu §kıdetli vurutlar, Vater 
tona iaabet etseydi, hali cidden 
pek feci olurdu. Jiununla bera -

.. . 

ber yine talihliymif.. Kendiıini 
iyi koruyabildi. Yerliler de bir 
taraftan hayvanı sahilden adam 
akıllı içeri çektiler. 

Münasip bir yerde Vaterton, 
timsahm sırtından •ilr'atla yere 

atladı. Ve kuvvetli çenelerinin 
etrafına sert bir ip ilmeği atarak 
sıktı. Sonra, krymetli derisfoe 

hiç bir zarar getirmeksizin tim • 
aahı öLdürdil. 

Nasıl, böyle bir manzarayı 

rüyanızda görseniz tahammül 
edebilir misiniz 1. 

Yazııız Hik9.ve: ------

KöpeAlml ok,asana 
- Köpeğini okıadığımı 

mı istiyorsun} Peki ama ısır. 
maz mı} 

- Ben de onu öğrenmek 
istiyorum. Köfeği ancak bu 
sabah aldım da. 

Hasta ile doktor 
aras:nda 

Hasta kendiI}i muayene. 
ye gelen doktora: 

- Bay doktor nasıl olu
yor da böyle ikide birde be
yin nezlesine tutuluyorum}. 

Dü§Üncesi baıka §eylere 
dalmı §olan doktor: 

- Evet 1 Mikroplar vü
cudun daima en zayıf nokta· 
sma hücum ederler ..• 

. _ ... 

./ 

Hlk&ye: 

KAÇAKa1 
Ercüment bır gün anne ama, istaayondaıl 

ve babasından yediği olduk- naaıl çıkacaktı"> 
ça §iddetli bir dayaktan aon- Elinde bileti ~~ 

ra kendi kendine ıöyle dü
§Ündü: 

- Dünyada benim kadar 
talisiz kimse yoktur. Annem 
le babam beni sevmiyorlar. 
Küçük kardqimi hep bana 
üstün tutuyorlar. Artık bu 
yqamıya dayanamıyaca
ğrm. Bu ak§8IJ1 mektepten 
çıkınca eve geleceğime bqka 
bir §ehre kaçanın ..• 

Ercüment bu karan ver
dikten sonra hazırlığa girifti. 
llk önce kumbarasını kırdı. 
İçinde bir hayli para birikmiı 
ti. Bunları cebine yerlqtir
di. Kalkıp mektebe gitti ve o 
gece evine dönmedi. 

Gece olup da çocuklan· 
nın dönmediğini gören anne 
ve babası teli.§8. düıtüler. 
Dosdoğru polis karakoluna 
koıtular. Her tarafa haber
ler göderildi. Ara§tırmalar 
hep bo§<l çıktı. Çocuk gaip
lere kanşmııtı. 

Ercüment ise mektepte 
çıkar çıkmaz, Sirkeci istasyo. 
nuna gitmi§, orada bir kola. 
yım bularak qya salonuna 
girmiş ve karanlık basıncaya 
kadar bir balye yığınının ar
kasında bekledikten sonra, 
yavaı y_ava§bagaj yerinden 
çıkarak, kimse görmeksizin 
bir yük vagonunun içine dal. 
mıştı. Tren hareket edince, 
Ercüment derin derin soluk 
almış, ana yuvasından kaça
bildiği için büyük bir onur 
duymuştu. Artık ceza, azar, 
dayak yoktu. Mektep ve 
ders belalan da geçip gitmiş
ti. Bundan böyle serbestti: 
dilediği gibi yaııyacaktı. .. · 

Peki ama, şimdi ne yapa
caktı"> Bir yük vagonu deh
§etli ayazdı. T ahtalarm ara
lıklarından giren buz gibi rüz 
garlar, onu donduracak gibi 
titretiyordu. Evinde timdi ke 
yilli keyifli çatırdıyarak ya
nan sobasını dü§ündü. Ft.kat 
bu düıünce çok uzun sürme
di: 

- Ne de olsa serbestim 
ya; azıcık soğuğa dayanabi
lirim .... 

Diye mırıldandı. Bir balye 
ye iyice sokuldu, kendini iyi 
kötü korumağa çalııtı. 

Ercüment uykuya daldı. 
Büyük bir sarsıntı ile uyandı. 
Tren durmuştu. Düdük ses
leri i§itiliyor, dqanda bağınp 
çağmyorlardı. Hiç fÜphe 
yok ki, bir istaayona vannıı. 
lardı. Kapının aralık yerine 
gözünü uydurdu ve dıtansı-
nı gözetledi. Elektrik ıııkla. 

yon memurları ~ .J'.. 
pı§ıp polise tesliılltali iJ' 
ceklerdi. Fakat ~ 
ne yardım eder ~ 
yordu. Orada ~ 
dibinde bir yer altı ~ 
ağzını gördü. Bu~ .... ~ 
de havagazı ve e~~ 
Iannm tamiri için., 
tünel olacaktı. 1" ;ijİ! 
ri girdi; ortalık ~ 
mur .. Geçit pek clat' ~ 
ranlık ; yer de vıcık ~ 
için yürüyemiyor, ~ 
bir ıeylere ça~ 
·yor, arasua da boY 
ca yerlere düıüyofdd-

4 
~ lı' 

Çok geçmeden~~ 
ya çıktı.Yağmur ~ ~ 
bo§anırcasma ~· ~ 
gir ilikleri dondura~ 
soğuk esiyordu. So ~ 
kimsecikler yoktu·".,~ 
bildiği bir yer değildi:~ 
gitmeli} Dosdoğrıı ~f 
ğe karar verdi. Y~ak'f 
laklanna kadar 
§mı eğdi, elleririf .:eı 
soktu, ve ortalığı ~ 
bırakmıt olan yağlı' 
rmm içinde bata çık' 
meğe ba,ladı. bit 

Şimdi yüreğinde ~ 
manlık duyuyordı:'- ~ 
evinden kaçmıttı'1 .1 
azar iıittiği için ııı' ~ 
ama, buna kendisi .~ 
zanmıyor muydu 1. de 
le babası, kendisifll . 
kardeşi kadar ıe\11 
Ne korkunç bir geee 
cektil 1'. 

Haydi, haydi, ~...I 
celerden vazgeçip )"P~ 
az cesaret ve güve!lç 
1~ dı Ere.. eııt ıazun . uın ~ 

geri dönerek is~ 
alabildiğine ko§~ 
dı. _J, 

Fakat iıte kork~: 
nüılu üç kiti çevr~~~ 
tı. Ellerinde yalın . 
la kendine doğrıı ~I 
dı. Şimdi iti taro8111~ 
son dakikalarını di'J'. 
inandı. Ahi Ne~ 
baba ocağından k ; 

- Haydi Ercüt' 
artık 1 fl'..1 

. Bu kimin sesi bÔ~ 
yanılmıyordu. K~ ,riı 
ğıran annesiydi. 'fi 

• gülerek karyolaya ~·. 
ğildi. ~j 

Ercüment sö~ 
nanuyordu. Deın~ 
korkunç rüyalar':
kıvrana geçirrnitb· 
dan sıçradığı gibi .ı. 
nin boynuna ;arıt~ 
ha böyle sergüzeftU 
celeri akluna bile 

vbe etti. 

dınlıktı. F urgunun kapıamı 
riyle ortalık gündüz gibi ay. 
epey uğrqtıktan sQnra oyna 
tabildi ve kendini dıtanya at. 

• _ tı. iki tren arasındaY.dı· Peki " · 

fj 

fj 

,. 
Q 
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.... Solda: Mar1en Ditrih 

t>e Şarl Buaye "/lalı. 

lamı bahçesinde,, fil. 

minde... Sağda: Dan. 
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Y lldızların isimleri 
~ neden değiştirilir ? 

. y~l Dariyö .. 

C,.... l'anııızlar, meşh • .' 11.,.cyiıı A . ur artıstteri Fernan tir. Holivut müstahsilleri Fransız vatr.:ı·ı Amerika tiyatrosunun "Kral alleııl,, 
:~ deği ~irilm:r~k~hlar tarafından ismi- daşına "bay ııalça,,,, adım takınağı iste· olan Barimurlar ailesinin asıl ismi Blyth 

tıı llı.ı dığını ve Gravct adını aldı- memiş olacaklar ki, ismini değiştirmiş. ti. Greta Garbo ise Greta Gustafsondu .• 
~i &unca h . • hunun ayrct etmışlerdi. Ral'b- • ter 1 Bruce Cabotyc gelince, onun asıl ismi ' 
ı... sebebi gay t b . . "'Clltlar G c asıttır: Ameri· Esasen Holivut yıldızlarının ekserisi Etyen dö Büjaktr. Bu isim haddi zatın .. 
~lıı cd:rı:; ~e~~~in:. Grevi ıdiye te- asıl isimlerini ta~ımazlar. Mesela bir da hiç de güç değildi ve latin lisanile 

-..___: a salça,. dem,.·:. filmin reklamı yapılırken size Billi Ka~ tekellüm edenler tar .fından kohylılflA 
~ q:J) ~ sen, Arlington Brug, Etyen dö Büyak, telaffuz edilirdi .. 

~ ~ ~ t:D K Mak Grev is:mlerinden b<' •~dilse, aFkat, gevi§ getirir gibi 13.f söyliyen 

İn .~ ~ ~ L (E ~ "böyle tapon ve tanınmamış artistier de Amerikalılar bu ismi öyle feci ve muh· 

f~orda ta~:f~~:de rejisör Aleksandr seyredilir mi,. der ve bu filmi gör~Kğe telif şekillerde telaffuz ettiler ki, zaval-
f'.'llc vücuda .ıı 30 ınilyon frank sar. gitmezsiniz. Bilahare öğrenirsiniz ki, bu 1t artiistin, asırlardanberi ailesinin taşı. 
•lıtıı ... d gctırilcn "Z h garip isimli artstlere sırasle Joan Krav- dıgwı bu ismı' degwio:.tirmemek irin yaptığı 
. .., e Marlen n· ır sız Şövalye,. :s :s 

•ı:ı· ıtr·h· ford, Rober Ta~·lor, Bruce Cabot ve Cn k' kaldı .:ı ı Arnerika 1 ın banyo sahne. • bütün teşebbüsler a ım ve ona 
'-lll n san"a .. Parkermi•. · · • k t d 111 bu sahney ~ ru kesmiştir. Yıl • .., yenı ısmı ta tı ar. '"V 
.' imha edil . e .aıt resimleriyle afişler Stüdyoların ilanat şubeleri, telaffuzu 
tıhi nııştır F k güç isimleri der~al değiştirirler ve hal. 
'ah Oldukça <iekol. a at Marlen Dit • na. u-" cel""' n.. n nıı:ı\ tıelerc sansü tc kıyafetle gösteren kın kulağına ahenktar bir şekilde çar- ~ Y1\YI8 g\W/ l!:ll 1 u 

~i ~ "Sa Maj~8~0kunmanuştır. pan isimler takarlar. Mesela. Mirna Lo- <dJ 0 0 8 r'B 
lı llde Sonya li enin nrabası,. fil. yun asıl ismi Villiamdı. Vakıa bu güç 
•:ı.en· eni · 1 • l ı• k 1 d, ı kızının y nın babası V1lhelm isim değildir. Fakat yeni isim meı.ıhur Ş S 1 Z • 
ecektir, anında bir rol temsil e. yıldızın o kadar hoşuna gitti ki, bunu, 

hiç nazlanmadan kabul etti. t~siz adam ekseriya parasız ve aç bir 
adamdır. Maamafih Holivuttan verilen 

bir habere bakılırsa, bunun istisnalar 
da var .. Bunlardan birisi İngilterenin 

en eski ve asil ailelerinden birisine men• 

sup olan Baron dö Vorviktir. Holivu· 

dun büyük şirketlerinden bir~ Atbionun 
halisüldem evlatlarından olan bu 26 yaş 

larındaki genç, güzel ve zarif delikanlı. 
nın bütün düna sinemalannda 1:.üyük 
bir rağbet kazanacağını ümit ederek 

onu Holivuda 1davet etmiş ve kendisile 
gayet istifadeli bir konturat imzalamış· 

tır: 

Ayda 80,000 dolar. bundan başk~ bir 
katip, bir şoför, en lüks bir otomobil ve 
birka<i hademe .... 

Konturat böyle imzalandıktan sonra. 
b uyeni Valcnt:noya münasip 1.ıir rol 

aranm:ığa başlanJı o da bunu 1.üyük 
bir sabırsızlıkla bekledi. Bekledi . Ve 

böylece tam b:r ;;:!ne bekkıdi. Yani kon
turatın mür1deti b'tinceye kadar l 

Bir milyonu cebine atmakla be:aber 

b'r tek defa en küçük bir filmde b:le rol 
almadığı için son derece müteessi: olan 
yeni milyo:ıer bunun Üzerine ve lJiitür 

ısrarlara rağmen konturatıru ta7.elrme. 
miş ve ba~ka bir şirketle yeni bir kon 
turat imzalamıştır. Fakat bu de'ıı iş: 

sağlama b:ğlama}'ı unutmamış ve bir 
•ene iç:nde en aşağı altı hafta çalıştml
masuu art ko mu tur~ 

''Talili bac(lkl~ır hadisesi" filmindeki gilzcl figiiran kı~lardan ikisi •. 

Cin Harlonun 
son filmi 

Cin Harlov, ölümünü tevlit eden 

hastalığa tutulduğu esnada, Klark 

Geybl ve Lioncl Barimurla beraber 
1 

mış ve halk zaıtallı Cin Harlovu beyaz 

perde de görünce, son derece mütehassis 

<..lmuş, bir çok kimsel~r de ağlamışlar • 

"Sarratoga .. adlı bir film çevirmekle .c1ır. Diğer taraftan ayni filmde rol alan 

meşguldü. Klark Geybl, Lionel Barimur, Una Mer. 

Zavallı artistin ölümünden sonra, bu el ve diğer başlıca aıtis!.leri uzun 

film hakkın.da muhtelif rivaı et ve şayi. müddet alkışlamıştır . 

alar dola~mağa başlamıştı. Metro şir. 

keti, "Sarrate>ga .. nın Cin Harlova ben 

ziyen bir artist tarafından ikmal edile -

ceğini ilan ettikten sonra. bilahare bu 

bitmemiş olan eserden sarfınazar edil • 
diğ:ni bi1:iirmi ti. 

Halbuk. bu defa haber verildiğine 

göre, bu film yalnız ikmal edilmekle 

kalmamış. hatta Knliforni:mın Lamona 

kıı.sab:ı:;·n<la. hususi bir :'ickilc!e göste • 

rilmiştir. 

ilm bü11ak bir muvaffakıyet kazan • 

Ciin Harlov öldüğü zaman. film aşa

ğı yukan bitmişti. Yalnız ehemmiyetsiz 

bir kaç sahne kalmıştı. Bunlan Cin Har 

lovun dublajını' yapan Mari Dis çevir • 
miştir. 

Mari Dis bu ehemmiyetsiz sahnelcrf, 

yüzünü objektiften ustalıkla çevirdiği 

için Cin Harlovun eksikliği katiyyen 

belli olmamaktadır. 

"Sarratoga,. filminin, bir ay sonra 

Avrupaya geleceği tahmin edilmekte • 
dir. 
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Bu şayanı havret adam, slıln yanınıza 
gelebilmek için den1ln benim de odam~ 

girdi.. Hal hu ki liapım k llltllydi •• 
Sofaya tekrar çıktı: 1 
- ~u sonucusu olacak ... diye mırıl. 

dandı. - Eğer bunu da halledersem me • 
sele kalmıyacak.. O zaman Osmanın .• 
sade Osmanrn olacağım .• 

Sonuncu kapıyı da açtı 
- Ah ....• dedi .• 
UsulJa yaklaştım Hakikaten şaşılacak 

bir şey .. 

Bir oğlan yatağında yatıyor. Yanın
dan kan sızmış .. Ölmüş olduğu her va • 
ziyetinden belli .• 

Ayda: 

- Ah ..• diye tekrarladı. - Kim öl • 
dürmüş bunu?. 

Hayretle yaklaştı .. 
Ölünün göğsü ollzerinde bir kağıt du. 

ruyordu ... 
Ayda bunu alarak yüksek sesle oku

du: 
''Beri hepsine üst:in olmak istiyorum. 

Onların hiçbiri benim derecemde ola -
mazlardı. Fakat kimdir Allahım o 
mesut ki, Aydayı, bir gece içinde biz _ 

lerden koparıp aldr?. Biz öldük. Ayda, 
bari onunla mesut olsun .. Benim baş~a 
emelim yoktur ... 

Genç kadın hüngür hüngür ağlamağa 
başla.clı: 

- Bu, içime en fazla dokundu. En 
:istediğim gibiııini bu Mısırlı yaptı .• Ne 
kadar olsa kendisinde Şark inceliği var. 
Kadınların ruhunu okşamasını biliyor •• 

Ağlaması bitince, başını kaldırdı: 

pe:ıcereden dıpn baktı. Hafif bir ıin -

cabi ıJık ortalığı bürümeğe başlamıştı. 
- O ... Neredeyse sabah olacak.. Bu 

işle amma da oyalanmışım ha... Os. 
mancığrn kimbilir ne kadar canı sıkıl -
mı§tır. Aklrn.dan binbir tüd:.i ha.dise 
geı-mi tir. ŞUphclerc düşmüştür. Benim 

~ .i • 

ilk geceden ke,ndisine ihanet ettiğim 
kanaatine zahip olmuştur. Gideyim. 
Meseleden onu haberdar edeyim .. 

Birdenbire ta yanı ba~ımda bir ses 

duydum: 
- Ben zaten haberdardım. 

Odanın içinde kilitti sandığn~z Os -
man, şimdi, sofada ,ayakta duruyordu .. 

Ayda, hayretle: 
- Sen neredeydin?. 

- Görmüyor musun?. Buradaydım .. 
- Peki, nasıl çıktın, Allah aşkına? .. 

Nasıl çıktın? Şeytan mısın sen?. 

- Sadece insanım ... 
- Öyleyse kapıyı kırdın?. 
- Hayır.. f 

- Peki, ne yaptın?. 
- Pencere dıılarından dola§tım sa • 

de.ce .. Kendi odamın kapısı as.;ıktı. Pen
cereden odaya girdim.. Odc.mdan da 
sofaya geçtim. 

,._:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::?~ 
ii oı, doktoru H 
i~ Necati Pakşi ii 
ii Hastalarını hergün sabah 10 dan ::1 
if akşam 19 za kadar Karaköy Tünel j! 
.. H'I 5: meydanı Mahmudiye caddesi No. ;. 
H 112 de kabul eder. n 
ıl Salı ve cuma günleri saat 14 deni! 
iİ 18 ze kadar parasızdır. nı .. .. ·······-··-···· .... ---· .. ··· ... ·-:: .... - ..... . .......................................... ....... ._. ..... . 

- Ne yapıyordun sofada?. 
Benim gizlendiğim yeri gösterdi: • • 
- Şunu gözetliyordum ... 
- O kim?. 
- Seni gözetliyen ... 
- Muamma gibi konu§urorsun. Os • 

mani 
- Aç şu perdeyi.. O z4man, hiç te 

muamma gibi konuşmadığımı anlıya -
caksın ... 

Ayda, Osmanın söyledifini yaptı .. 
Ben gizlendiğim yerden, sıntıyor • 

dum .• 
- Siz de buradasınız, öyle mi, Hris. 

to? .. 
- Görüyorsunuz ki buradayım ... 
- Öyle ise ~zden gizli bir şeyim kal-

madı •• 
Osman: 
- Zaten ondan gizlenecek bir şey 

yoktur .. - diye omuzumu sıvazladı.. O 
benim biricik mutemed adamımdır .. Be 
nim ancak iyiliğimi ister .. Bu takayyü
dü de iyiliğimi istemesinden ileri geli -
yor .• Madem ki ben sizin dostunuzum 
ve mütekabilen siz de benim dostum -
sunuz, öyleyse emin olabilirsiniz ki, bu 
sadık ve iyi adamımdan da her iki • 
mize de ancak iyilik gelecektir . 

Ayda, mütereddit: 
- Peki siz uzun zaman<lanberi mi 

buradasınız?. 

- O zamandanberi. .. Sen. ilk odaya 

girdiktenberi .. 
Kadın, mütereddit: 
- Odalarda neler yaptığımı biliyor 

musunuz? • diye bana sordu .. 
- B\liyorum .... dedim. 
- Demek gördünüz hepsini 1. 
- Göro:im ve işittim.. Hepsini.. 

Hepsini, .. 
- Fakat bunları ni~in yaptığımın 

farkında mısınız 1. 
Parmağımla Osmanı gösterdim: 

- İşte bunun için! .. 
Ayda kaılannı çattr. Gözlerin.den 

§imşekler fışkırıyordu: 
- Evet ... Bunun için... Bu çocuk 

için .. Bu müstesna delikanlı için.. Onu 
çıldırasıya sevmeğe başladım. Onsuz, 
hayatın zevki olamıyacaktı .. Fakat o da 
ken.dine hiç bir rakip istemiyordu. Ken
disin.den gizli hiç bir şey yapamıyacağı 
mı anlamıştım .. Zira onun ne kıratta bir 
adam olduğunu bütün hareketlerinden 
farketmiştim ... Nitekim iıte, gizli bir 
şey olabilir miydi Osmandan?. Kilitle • 
rin arkasında kapalr iken cin gibi, şey. 
tan gibi, ortaya çıktı. Burayct geJ.di. Siz, 
böyle adam gördünüz mü, Hristo?. 

Müstehzi, müstehzi: 
- Gördüm t - dedim .. 
-? ... 
_ Gördüm .• Zira, bu şayanı hayret 

adam, sizin yanınıza gelebilmek için 
demin benim de odama gir.eli .. \lalbuki 
kapım kilitliydi .. Ben, anahtarları yastı. 
ğımın altına koymuştum.. Aldı onları 
sizin odanıza girdi... 

• el ., - Ve sız farkına varma ınız . . 
- Vardım farkına ... Ancak cnun ira. 

desi önüne geçmek mümkün değildir. 

Mani olamadım. 
(Dcııa1111 1;ar) 

1 

Şlk!yetler temenniler: -~~ 

Gediz kaplıcası A~ıııe,JP§~ıı: --
nasıl yaplldı? Yam: MorlsUlbla -19- Nakleden:_/ 

Patrls, karıs1n°1n ruhi vaziyetini bllmiyordO• 
Gençliği, manevi ıstırabını yenmişti. 

Kütahya vilayetinin Gediz kazasında 
bir okuyucumuzdan aldığnrıtz mektup. 
ta bir meseleden şikayet edilmekte ve 
şöyle bir temennide bulunulmaktadır: 

"Belediyemiz Gediz .. Semav şosesi 
~zerinde bulunan kaplıcanın Uzerine 8 
odalı bir bina kurdu. Etrafını duvarla 
çevirdi. Filvaki bu kaplıca şimdiye ka
dar çok bakımsız bir halde idi. Baıur, 

romatizma gibi bir çok hast.dıklarrn te. 
davisinde çok müessir olduğu anlaşıl • 
mı~ bulunan bu kaplıcaya gelen hasta • 
lar açıkta kalırlar, yatacak yer bula • 
mazlardı. 

Belediye hem burayı kapanmak ve 
unutulmaktan kurtramak ve hem de 
halkı bu sıhhat ve şifa kaynağından 

mahrum etmemek için faaliyete giriş -
ti ve bu binayı yaptı. Çok iyi, pek gü -
zel. •. Fakat bu bina yapılırken sıhhi şart 
lar hiç göz önüne alınmamıştır. Odala. 
nn içinden gökteki yıldızları saymak 
mümkün olduğu gibi altlarındaki sıcak 
havuzda yıkanan 40 --so' hastanın vü • 
cudundan çıkan buhar da odalara gire
bilir. 

Bu bir çok hastalıkların bulaşmasına 
da sebep olabilir. Sonra kaplıca da te • 
davi olmak için gelen bir yurtta!ın böy. 
le buharlr bir odada düştUğ:.l ııkıntılr 

ve gayri sıhhi vaıiyeti siı tasavvur c -
din. Belediyemizin bu fena vaziyeti der 
hal ıslah etmesi için alika.darlarrn na -
zart dikkatlerini çekmenizi rica ederim . ., 

Okuyucumuzun anlattığı şeylerin ne 
dereceye kadar doğru olduğunu bilmi -
yoruz. Ancak eğer vaziyet böyle ise be-

tediyenin bu mahzurlan ehemmiyetle 
gözönüne alarak lazım gelen çarelere 
baş vupı:ağını iimit ediyoruz. 

Kapkaranlık 
bir mahalle 

Bcykozdan aldığımız b!r mektupta 
Beykozdaki Kavakdercsinin ge<:eleri 
Zifiri karanlık olduğundan, buradn u. 
facık bir ışık bulunmadığından yana 
yakıla şikayet edilmektedir. lstanbula 
yeni lambalar dağıtılırken burasının 

da düşünüleceği tabiidir sanırız. 

Aile çenberi 
A. Moruva • l. H. Alitan 

~65 sayıfalık bir roman. Sayfiyeye 1 
gidenlere tavsiye ederiz. 
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Esasen fiedenen bir hastalığı yoktu. tıit 
O ana kadar karısını, müthiş tehlike- ve tanıdığı tek derağuştan baş~a cıaJı' 

den haberdar etmemi§. uzakta bırak _ tarz, ona yabancı, daha şiddeth. ~ 
mı§tı. Dominik, bu tecrit rejimine razı cüretli, daha kuvvetli bir derağut\'e 
olmuştu, dünyada olandan bitenlertlen münakaşa kabu letmiyen hatırası ... 3~, 
haber almamağı bir kurtuluş telakki et. Dominik biliyor, bilhassa ve utanar a, 
mişti. feci surette utanarak biliyor ki, ıcoC 11• 

Genç kadının hiç bir şeyden haberi sından gayri bir adamın kolları a~sı•t• 
yoktu. Merakım yenmeğc muvaffak ol- da olduğunu müphem bir tarz~a hı~;,t 
muş, bir tek gazete okumamıştı. On tiği andan itibaren, içinden bır ~ j, 

gündenberi de, kocasiyle, hemen hemen kasırgası gibi, bütün hislerinin tut~it 
bir tek kelime konu~amıştı. Patris ması, alevlenmesi gfüi, t'ti ınU df' 
buna artık bir nihayet verecekti. Her namalum bir alevle sarsılmıştır. 13u·ııl" 
ikisi, açıkça, serbestçe konuşcakalar • rağu;u kabul cöen bir hayasızlıkla 1Jı'. 

d:. miştir, ona razr olmuştur ve bunun SO", 
• * * tırasını, elan titriyen vücudunda 

Patriı, karısının ruhi vaziyetini bil. hafaza etmektedir . _. 
· ·renll"'" mi yordu. Bedeı.en, genç kadın iyileş - Ve i§te, genç ~adını yiyen, ~ı~ı tJSi. 

meğe başlamı§h. Gençliği, manevi istı. nevi hastalık budur. Kabahatınıı;..,. 
rabını yenmiıti. Esasen bedenen bir cım tc§kil eden, bu zcncinnden -1 
hastalığı yoktu.. mış olan şehvet yıldınmrdır. nerede dJI 

Dominik maneıı vurulmuştu. Kocasi. dı ki. karanlıklar da olduğu için b~, 
le arasına açılan bu uçurumun utancı- ha şiddetli olmuştur ve hila onun 
nı kabule bir t:.irlü razı olmuyordu On. riyle titremektedir • . .,e 
dan baıka birisi 01111 kendine daha O, artık eski Dominik değiJ.d!1't~ 
hakim olur, küçük bir yalanla, hususi. olamaz. Nasıl bir türlU nefret ve 19 

1,, 
yetlerini ve a§klannı kurtarabilirdi. rah etmeğe muvaffak olamadığı b0

1
,, 

Ne diye Dominikin daha meşelenin bi- keyc tahamm:il edebilsin, teselli bUti, 
da yetinde yalaıı .s~ylemek aklına gel • bilsin? Tek başınad r. Kim'e ona ,ı · 
memiıti?. Yalan söylemese bile, her zım gelen kuvveti. zaafını ortadan ~r'' 
ıeyi söylemiyobilirdi. Hem mademki dıracak teselliyi veremez. Kiıne ısı ,ı. 
kendini kocasının kollarına bıraktığına caat etsin? Kime ve nereye dcbaıc:t 
kani ve emin olarak bir başkasının kol - sin? . 
}arına bırakmıştı, bu melun gece.de, ne 
diye bunu açıksa niçin söylememeli 
idi?. 

Dominik kendini hakikaten kocasına 
verdiğini zannediyordu. Fakat bundan 
emin değildi? Lakin bu şüpheyi saklıya. 
bilirdi. Ne çılgınlık, ne delilik etmişti 

de şüphesini itiraf etmişti? Pekala o. 
na, şu nisbi hakikati haykırabilirdi: 

- Beni sen aldın! .. Sen!.. Bunu bili
yorum, eminim ki sendin 1. Eğer sarhoş· 
Julda,· ve ~aranlıkta görmedin ise, be • 
nim seni okşayr} tarzımı · tanıyamadın 
ise, ben, seni tanıdım, ve kendimi sana, 
hem kocam, hem aşığım olan sana ver. 

dim 

Bir kadın bu gibi vaziyette hiç alda
nır mı?. Hiç kendimi bir başkasına 
verebilir miyim ve versem bilmez mi -
yim?. Hayır ... Patris, eğer sen şüphe 
ediyorsan, ben eminim. Sendin, ve baş. 
kası değil.. 

Pekala bu sözleri söyleyebilirdi. UL 
kin Dominik yalan söylemeği, lüzumlu 
bile olsa ve saadetleri nc.mına da olsa 

' yalan söylemeği kabul etmemişti. Da-
ha başlangıçta, safiyane olan şüphcle -
rini, temiz ve namuslu kadın, asla zaafa 
<luçar olmamış bir kadının duygularını. 
tereddütlerini ilan etmişti. 

. "' . 
P · dad · · · d·~· an pır atrıs o an ıçrı gır ıgı .zam 'cJil, 

minik belki bininci .defa olarak bı.t ··r, 
süncelerle başbaşa idi. Titriyerek. il 
kek bir halde yerinden kalktı. , ti" 

- Sen misin? Ne var? .. Bir şeJ 
var~ ~ 

Heyecaniyle. Dominik, kocasına .8 

nacak bir halde görilnüyordu. Patr15 

cok scv.diği vücuda: 
J - Sakin ol yavrum, dedi, yen!y 
~ey yok. Yalnız, olan, bitenden senı 
berdar etmeği daha münasip buldı.tfll• 

- Ne oldu, anlat bakalım?. ~ 
Dominik biraz evvel uzanmış old·ıl~ıf 

divana, haberi olmadan gayet çekici el 
hareketle düşt•:.i, elinin yetişebile~tıP 

~ b" jcı yerde, açık fakat okuma<lıgı ır 

vardı. iÔ, 
Pencerelerin dışında, pancurlar. ~ ıt' 

detli güneşin ziyasını bir süzgcçteı1 
çiriyordu, oda, yarı karanlıktı. ~ 

Patris, adeti veçhile ellerini arl<• ştl 
koyarak, odada, bir iki adım d01' V4' 
sonra Dominikin karşrsında durdLl· i.11' 
minik, divanda cloğrulmu~. gözler>"' 
onu takip ediyordu. Biraz çekilcrel<• 
nında, oturması için yer açtı. ,. 

1 
ı-
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Yarabbi ne müthiş tereddat! Domi. 
nik, geçen her dakikayı bir gün gibi, bir 
hafta, bir ay gibi gösteren yalnızlık an. 
ları içinde, bitmek, tükenmek bilmiyen 
uykusuz kısa yaz geceleri boyunca 
düşünüyor, hatırlamağa çalışıyor. . Fa
kat hiç bir ~ey hatırlayamıyor. Sarih hiç 
bir §ey .... Yalnız. müphem bazı hisler ... 
Müphem mi?. Hayır, ne yazık ki ha -
yır. Tamam;yle müphem değil. Hatıra. 
sında yenl.den yaşatarak canlandırmak 
ve tesbit etmek istediği o m:ithi.ş gece -
den sarih olarak kalan bir tek nokta var. 
O da, hayatında tadmı§. old:.ığu yegane 

Patris a<leta çekinerek buraya o~LI ili 
du, ve birdenbire aralarındaki derıl1 ,.,, 
çurumun farkına vararak, hayret C' 

ti. Dem::k birkaç gün içinde ka1151' tııl' 
nun içın bir yabancı olmuştu? Ori' ôi, 
raya ne demek için gelmişti_?·. ~e •J"' 
yecekti? Bu yabancıdan ne gıbı bıl' fil~ 
dım istiyebilirdi? Patris hatırasın~~· 
racaa.t ediyor, evvelce beraber geçı ,il' 
leri tatlı dakikaları hatırlamağa. ·~,ı• 
rındaki soğukluğu, uçulmu, bı.t11 ıJ' 
kaldırmağa çah§ıyor. Fakat, Y~~cll'' 
oturduğu bu kadını tanımıyor ~ ~· 
Bir türlü dudaklarından çıkmak ı~t. tJ( 
yen bir itiraf beynini bir burgu gıbS 

1 
730 .. 
400 •• 
tSO .. 

t450 
800 .. 
300 .. 

Sııh,bı ve Neşrıqal Müdürü: 
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1 ~C- ~UtUn aile oradan geçmeğe muvaf 
fak oldu. Şimdi ant tehlikelerden uznk bulu 
nuyorlardı. Kara Gölge te§ekkür nümayişle 
rlndcn gUç!Ukle kurtuldu. Kabil olduku kadar 
çabuk kaçması JG.zımdı. Onun ateşler lçlne 
girerek alevler t~nde bulunan kata doğru 
ı;ıktıtx görUldU. 

151 

1 ~1 - O girmiş olduğu pencereden çıktılthın 
sonro. yandaki evin damına çıktı. Manzara 
korkunçtu. Yangın bUtUn binaya ~rayet 

ctmlşU. Kalabalıktan taşan sokakta, hcnUz 
yent gelmiş olan itfaiye, hummalı bir !anll 
yelle çalışıyorlardı. 

152 

152 - Kara Gölı;e tam ı;eldiğl yoldan 
döneceği z!lman canhır8.f bir imdat çığlığı, 
onu yerinde çl\•lledl. Yukarıda, son katta 
duman ve luvıleımlar araııından bir baş 
görUndU. Daha bir hızıaetçl kız vardı diğer 
lerlnl takip ctmemlııti. Alevler içinde mahv 
mı otaco.ktı! 

153 

153 - Kara gölge diflerinl ınktı. Kara 
nnı vermlşU.Tebllkeye avdet ediyordu.Merdi 
ven artık yok gibiydi. B\Jna rağmen çığlıkla 
rın verdigl acı ve merhameUe oradan "geçti. 
Yukarıya !:ıktıktan aonra kapıyı kırdı. Za 
vo.llı genç kız, b&ygm bir halde yerde yatıyor 
du. 

'°' 154 - MUthl§ bir çatırdı .,. rO~ 
yuldu. Bu, yıkılan merdivenin gUrUlt 11 ,.ııııı 
Kara gö!go pencereye koştu. Ve ge r 
lan ip merdivenin çok kısa oldu~LI 
herfCy aleyhineydi! 



(ii Niaip ilkmektebi mezunlan 

&a!ftaaıtep DDk okuDları bu yı D 
dörrtylQız mezun veırd l 

1 

. 
Gazia 't <kzüıntepte Kurtuluş ı1k 

( n ep (li . 
aza ... k ususı) - Vilayet ve ... er ezl . 

}'ı] .. b erındeki ilk ok 11 d b "Ort Yii u ar an u 
~ t~en z mezun verilmiştir. Bu milt-

okulu ta'lebesindcn bir gnıp 

-:t seneye · b 
nıs etle 70 fazladır. den hazırlıklara giritmiştir. 

937-938 ders yılı için müracaatın daha 
çok olacağına muhakkak nazariyle ba. 
kıldığından kültür direktörlüğü ~imdi. 

k Sivasta kredi 
ooperatifleri ıazım .. 

ıil lıaiıııa. (Ba:ı tarafı 5 incide) 
~kıı1t Olu sene\1 almakta olduktan para 
Sı\' verııın. 

llt lata 'nı h ıu~lı ey anc., hlç Yok; ne &Uzel! 
lt~ bir iki lokan+n.o-

ln eclj .......... iaUyen arzusunu 
'ar1ı0ıııu Yor, ge:;lrclJ~m dört gün içinde 
bıtıı, h dair eser 6 ' 'ak ı; rcmedlm; hltbtr za... 
~it aıı ı da olmacıı Esaac 
de in ve baIQk k · n Sıvaslılar çok 

Oıılara uyuv rt lmscıer; dı§ardan f!'elenler 
4\,ı~ c Yorıar 

'l'e.~ ert nıahfUin bab • 
ı.. ın meydan ı:eaı herkeııe açık: 
"'llt 1lldak1 
ı. ll.(!a ntıkcrt b CJrlalc radyo yerine 
~t &ııdo b 

ne duruyor bilmem ? Birçok para, emek 
sartue yetl§tlrllen takmı ııenenln eldeki par. 
maklar adedini bile bulmayan resmi günleri 
için mi? Akıam Uzerlerl bir sa.at kadar gtL 
zel havalarla halkı eğlendirmesi, dlnlendlr _ 
mesl dotru olmaz mı? 

Sonra._ Radyoyu idare edenin ''allo,.. al_ 
lo,,. Burda radyo bilmem ne ... Yedide kadar., 
gibi sözlerle 1ııtanbulun ta göbeğinde 
tOrkçemlzl hrrpalamaın tahammül edilir oey 
değil ... Ayni p'Uılann senelerdir devam et
mesi caba. Ha.sılr görülüyor ki Sıvaa birkaç 
sene sonra - bahuııuıı Erzurum demiryolu.. 
nun tamamlanmaıılle - yepyeni bir şekil 

ÇllJar. l stanbuı bcıer akoanı güzel hava. 

~er le~~dl~oy~c.-b~an~d-o_au~n-e_ıtı~--:-~:-1:::-:--:----=-~~~-H~Uae_:_yi~n~RIF:.::.~A~T:._ 
fij-~nniler: HDk6 v e 

alacak. 

rı· rk kuşuna E 1 -
~~~';k istiyor v enmek 

a b~nacevapbekliyen bu dalahktır ! 
l-f·· Eyüp otob ·~ı g~nç (&., tarafı 5 incide) 

UseYin ô · .us erınde biletçi olan Gelen, Necdet ir. ihtiyar babasıydı .. 
l'oliad .. ç ısırnli ok N ı · 

.. ıgı bir rn k uyucumuz bize ec a onu büyük bir nezaket .ve sevinç 
ku Ben ı 2 .5 .~3tupta .diyor ki: le ka11ıladı. O da: 

b.1 §Una gi-... 1• f 5 tarıhinde Türk· Nas 1 ? n· 
t 8 b • •ıı Ş ak b - 1 sın, yavrum ıye •sordu .. 

t>.. e epten bu' k at ilahare ufak Koca n d l 'd 
"'"' tn b m ev e o maması cı den yazık .. 
"ti.i kkc ur kalın ururndan ayrılma- Ona çok mühim bir havadis verecek -
%~ . ~§Una gir~§tırn_. Şimdi tekrar tim. Necdet bir sene için Parise gitti. 
dı" ıçın tnuht ]'fek ıs ti yorum. Bu- N 
a .. Rlf rn taahh;;tl~: ı tnakamlara yolla- - ecdet Parise mi gitti? N için. 
" c " " tn k - Canım, şu Muazzezin yüzlinden ... 
~i evap alanı de tuplara maale· - Muazzez mi?. 
~~ rrnl 

1
ek için ..... ~ ırn. Türkkuşuna 

"'ara h •11otor] ·· - Allah Allah 1 .. Kocan una bir şey 
hana h er irtifada u, ınotörsüz vası· anlatmadı mı? Ona son derece m:iteşek. 
tıa·"' a:z:ıtıın D·ı 8 tneli olalak imti-

<.<ırı d'k · ı e ... • kirim. Necdet fena halde bu aptal Mu. 
tim 

1 
kati ceıh!1rnın kabulü için azzeze vuruldu ve her şey,j feda ede -

ı.f.\s tınenizi rica e de- rek, onunla evleneceğini bana açıkça 
'q ela l ·· ta_ Ok bildirdi. Ben de her ne pahasına olursa 
Gt rn·~tkkuşu J uyucumuza bir de olsun buna mani olmak istedim ve ko. 
ti~. Utacaat et:a~b~l fubcsine biz cana, Necdeti bundan vazgeçirmesini 

eaını tavsiye ede- rica ettim. 
ıA. 'il 

<l.cn aldı ...... 272 n ~--. ---- İşte kocan da bu işi cidden bü -
tırn. 'i fıın hu . Urnara)ı dıı mektebin. yük bir muvaffakıyetle bqardı. Çocu • 
"' cnia· "1Yet oJ d ğ l ha kınd 
·•1U }'oJt 11li alaca z anımı zayi et. a ev enme k a akrl ve hayale gel. 

tur. fınıdan eıkisinin bük miyen bir sürü ıeyler anlattı. Feridin 

Petir No. 272 zaten Necdet üzerinde daima büyük bir 
Dt fi 9206 tesiri vardı ve nitekim N ecdet derhal 

· tc,f(:fız Cema 1 Muazzezden vaz~eçti .. V e r>nu iyice u-
P OQhili ~111 llERIM nutmak için Parise gitti. 

"- ~ra \le a. .. • 
,. t ı 2 a 8.tı ~it •rıutehauın Ferıd eve dön.düğü zaman, Neclanın 
b~~ıııı' 1~ e h~ :ıınıerde e~eden eoon kendisini karıılama tarzından bir hayli 
le11 lliarııı 1 '· 

1 rıuırı, lldar btanbulda Div&11 hayrette kaldı. Genç kadın ne esraren . 
ı.... "•tı raıı bu 

lıı11.1ı ·•ı. ·ıı uı l!d ausı kabineaind, o-iz. ne nazlı, ne de sinler.diriciydi. Bi. 
~tur ~ 1

2'• : · Ratı. cumarteııı ~r t!kls Ferid onda cck sevdiP:i sakin vu -~ t.lua.Yeııe:tıe11 hakiki tukarayıı 
teleıon. aııe ve e• telefon . mu$aklıf1 tekrar buluvordu 

· ııo.._ Feride ENVER 
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l~ ______ K_o ___ N ____ o_.--. __ M_i ____ .. -:--_~ 1 
Beynelmilel 

Ticaret odası 
Kongr e den dön~o 

Mitat Nemli izahat 
veriyor 

Bu ayın üçünde Berlinde beynelmi

lel • .... caret Odası teşkilatı umumi kon

gresi toplandı. Hatırlardadır ki beyne}. 

milel Ticaret Odası birinci reisilc umu

mi katibi ve merkez heyeti azalan bu 

kongreye memleketimizi de çağmnak 

J.zere bir tayyare ile şehrimize gelmiş, 

· burada toplantılar yapmıştı. 

Kongrede memleketimizi, hükiıme -
tin tensibiyle beynelmilel Ticaret Oda. 

sr Türkiye Mili\ komitesi ı·cisi Mithat 

Nemli ile Berlin Ticaret Konseyimiz 
Avni temsil etmişlerdir. 

Kongreden dönen Mithat Nemli bize 
şunları söyledi: 

''- Kongreyi beynelmilel Ticaret O

dası reisi açtı. Bundan sonra bugün Al. 

-nanyanın iktısadi kalkınması yükünü 

üzerine alan ve dört senelik planın 

tatbikatına memur general Göring da-

1).a 90nra Alman iktısat nazın doktor 

Şaht ve en sonra da beynelmilel Ticaret 

~ası nezdindeki Alınan delegesi birer 

nutuk söylediler. 

Kongre beynelmilel Ticaretin inkişafı 

için umumi olarak bir çok karralar itti. 

haz etmiştir. Hiç şüphe yok ki bunlar 

ayrı ayn mcmleketimzi alakadar eden 
mahiyettedir. 

Tabii b:.itün kararlar birer temenni 

mahiyetindedir. Şimdi milli komiteler 

memleketler nezdinde bunların yerine 
getirilmesi için çalışacaklardır. 

I
~ .... -·-· ................................ _. .... . 
. H AF1 ADA BiR 
: 
& 

: Yeni ithal r eji mi 
tatbikatının 

güç tarafı 
Aylardanoorl beklenen yeni ithal rcJimi 

karamameslnln UA.nı Tilrklyo için hakl. 
katen yeni bir iktisadi devrin ba,langıcı 
olıııUJlur. Yeni rejimin hususiyetlerinl, 
etratue görerek ne taraftan baksak bu 
böyledir • .Artık bu rejimin iktisadi haya. 
tunızda ve ' harici ticaretimizde göstere. 
ceğt mUııbet tesirleri safha, safha bekle_ 
mek Jcap eder. Aradan ge~en Uç gün 
gibi ticaret i§lerinde kısa bir müddet, 
bunun böyle olduCUnu ve olacağını gös_ 
tennl§tlr. 

Yeni ithal rejiminin bütün hususiyeL 
lerlnl, muhterem İktisat Vekili CelA.l 
Bayar etra!lle izah etu. Yeni rejimin bil
hassa dahlll Ucaretin tnklşatı, refahın • 
artm&8ı ve hayatın ucuzlamasında mu. 
hlm bir lmil olacağını kaydeden lktlsat 
veklllıniz bazı maddelerin gümrük reslnı.. 

İ . lerlntn yUkselmeı;I dolayıslle ibtikA.r yL 
i pılmryacağına vaacı aldığını ve vekAlet 
i teşkllAtının lhtlkAra teşebbüs eden olur. 
1 sa onu şiddetle ezecek tedbirler alaca_ 

1 

ğmı da sözlerine ekledi. 
İşte, yeni ithal rejiminin tatblkatmd:ı 

bize gUç görünen tllrat budur. Bu mem.. 

l 
lekette hemen her zaman ıılnsl bir lhtıkA_ 
nn halkın zararına. yer bulduğu görill-

• mll§tUr. Çok eski!erl bir tarafa brra.ka~ak 
yakın denilebilecek bir tarihin kahve !h_ 
tlkAn, limon lhtıkArı. çimento ihtlkAn. 
kereste lhtlkArı, pamuk ipliği lhtlkAn, 
çivi ihtlkArr, ve nihayet elA.n üzerinde meş 
ı;tıl olunan benzin ve petrol lhtıkflrmı ha 
tırlamamak mUmktln değildir. Gene bu 
arada bir meni lhUkllT kanunu mevcut 
bulıındu{lu da hatırıJT'ıza gellyor. Pek iyi 
biliyoruz ki btıtUn bıı lhtlkflrlar mutllt 

seyirlerini laldp ederek ya yeni iktlsadt 

mUe.cıslrlerin tahtı tes1r1nde neticelenmiş 
veya devam edegelmişlerdir. 

Bununla ''lhtıkira karşı bir Şl'Y yapı. 
lamıtz!,, demek istemiyoruz. Bilfı.kls çok 
şeyler yapılabileceği kanaatıı:ıdeylz. Fa. 
kat bugUn bunlarla meşgul olacak ortada 
nlmresml tek bir otorite var: Ticaret n. 

da11r. DerhRl ve yerinde bastırılması kap 
eden fhtiklrı ticaret odaıarınR havale 
Ptmek Al\ahll havale etmekle mu .. avldlr 
,.,.,, v.eııvnr blze!.-

F:u sırada lhtıktırla kat'l mllcadP'e için 
l\klımr7R sı:eıen tPrlhlr va m•rı •o1<R f'"aret 
.... ıı~n .. ııı• ·ı .. ,.ı.,ı., ıı.A .. .,. ...... a Tllrk,..flq tt'c: 

l•HA+ , .,I\ htf pqk M 111. ,,.. , . ... ,,.,.t '\'el'Y"'"ktlr, 
Tl'.,,.q p•i in"" ıJfl ,.f\""" °t l< tfqot VPkflfml. 

-ı., t-•ma rlıı. bir "Rl'C .-lfl'".," ilSfi'}ll "e ,.,._ 
~~c11 "'·'1t t"hm!., •"li.Ynnı7 

F . r.n::-~.,...., ........................................................ 

Dış ticaretimiz 
Son diJrt ag içinde 

.se milyondan 741 

milyona çıktı 
Geçen senelerle bir mukayese 
.Başvekalet Statist ik Umum Müdürltiğı:i bu senenin ilk dört ayındaki 

dış ticaretimize ait stati&tiği neşretti. Bu statlstikte .görülüyor ki dış ticare • 
timizin 1936 da gösterdiği linkişaf seyri 1937 nin ilk dört ayı zarhnda daha 
bariz bir şekilde temadi etmektedir. Filhakika bu müddet zarfında dı.ş tica -
retimiz yekunu (İthalat ve ihracat loymetleri mecmuu) 1936 senesinin ilk 
dört ayına nazaran yüzde 31,7 gibi büyük bir nisbet dahilinde artarak 
56.005.865 liradan 73.763.936 liraya }':ikse1miştir. 

Bu senenin ilk dört ayında ticaret müvazenesi 15.254.000 lira ile lehimize 
capanmıştır. 

Geçen senenin dört ayına nazaran yürde 52,5 nisbetinde ;trttnı§ olan 
ihracatımız son senelerin en düşük ihracat yılı olan 934 senesinin ilk dört 
ayına nazaran yüzde 123 artmiştır. 

İthalabmıza gelince, geçen senenin ilk dört ayma ni;cetle yüzde 6,8 ve 
en dü~:ik ithalat senesi olan 1933 ün ilk dört ayına niı.betle yüz.de 29 
artmıştır. 

Dokuzunpu 
• 

sergı 
Bizzat Başveklllmlzln 
açması muhtemel 

Bu ayın 27 sinde açılacak olan doku • 
zuncu Yerlimallar sengisi için bJyük 
hazırlıklar yapılıyor. Sergide inşaat çok 
ilerlemiştri. 

Bilhassa İnhisarlar paviyoniyle, Sü • 
mer, 1ı ve Eti Bankın standlan meyda· 
na çıkmıştır. Bu sene 200 kadar firma -

nın iştirak ettiği Yerlimallar serigsinin 
Ç<>k güzel olacağı ve geçen senenin mu-

vaffakıyetsizliğini unutturacağı anla • 
şılıyor. 

Memnuniyetle öğrendiğimize göre 
bu seneki sergi Ba~vekilimiz İsmet İn. 

önünün bizzat açması büyük bir ihtimal 
dahilindedir. 

•• 
Kuru Uzüm 

Veni mahsul idrak 
edilirken geçen 
seneye bir bakış 

Kuru meyvelerimizin. ihraç bakı. 
mından • en başında gelen kuru üzü. 
İnün bu seneki ilk mahsulU de Mene
menli bir çiftçi tarafından, üç gün ev 
vcl İzmir borsasına getirildi. 

Geçen sene mayısmda, bağlardaki 
doğuş vaziyetine göre kuru üzüm re_ 
koltesinin 100 biıi tona baliğ olacagt 
tahmin edilmişti. Fa.kat bilahare ha\·a 
şartlarının müsait gitmemesi ve mah. 
sulün idraki esnasında sü:'ekli yağ. 

murların yağması yüzünôen 75 bin 
ton mahsul elde edilmi§tir. Maamafih 
bu miktar dahi normal adde<!!!en re. 
koltenin üstündeydi. 

Geçen sene dünyanın ~uru üzüm 
müstahsili memleketler hava şartıarr. 
nın bozuk gitmesinden dolayı norma
lin dununda mahsul almışlardır. Kali. 
forniya bir yıl evvelki 180 bin tı.ıun 
mukabil 115 bin, Yuuanistan 27 bin to 
na mukabil ve Avustralya da bıl" yıl 
evvelkinden biraz daha. eksik mahsul 
almıştı. lzmirde geçen sene evvl!la ih. 
tiyath açılan piyasa başka ye,.ld·C:c 
mahsulün bozuk olduğu anl:ı.şıln;ca 

tedricen anla.gılmı§tı. 

Geçen sene memleketimimen 10.1 
milyon lira kıymetinde 66,051 ton ku. 
ru üzüm ihraç edilmiştir. Bu miktar 
hemen hemen 935 senesinin aynidir. 

Geçen seneki başlıca alıcılarımız sı. 
rayla Almanya, İngiltere, Hollanda, 
Belçika. Fransa ve Orta Avrupa mem. 
leketleri olmu~tur. 

Kuru üzümlerimize bu sene de en i
yi fiatlar ve satı~lar dileriz. 

------~ 
t L A N 

1788 numaralı araba plakamı zayi et
tim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Unkapanı arabacı 

SABRI 
9202 

Benzin f jatları 
Tetklk~t yapacak 

komisyon bu sabah 
toplandı 

Şimdi Ege havzasında bir tetıkik ~. 
yahati yapmakta olan İktısat Vekili Ce • 

lal Bayar hafta içinde şehrimize ç-elecek· 

tir. lktısat Vekilimiz burada tekrar ben 
zin ve petrolün hakiki fiyatlaruu teı • 
bit işiyle mctgul olacaktır. 

Celil Bayann riy~eti altında yapı • 
lan toplantılarda §irketlerle üç haftalık 
bir mütareke aktedildikten sonra ikinci 
bir tetkikat devresi ba§lamıJtır. Şimdi 
Ticaret odası bu iıte mcıgul olmakta • 
dır. ! 

Ay sonuna kadar bu hususta bir ka. 
rar verilmiı olacaktır. Benzin meıe • 
lesini tetkik edecek kıom.iıyon Sanayi 
Umum Müdürü Reıat ve Dahiliye Ve
kaleti mahalli umum müdUril Faiğin iı. 
tirakiyle bu sabah ilk·içtimaıru yapımı. 
tır • 

Küçük 
ekonomik 

haberler ------

I 

,,. Ticaret ve zahire borsası idare 
meclisinin mUddeti bu a.y nihayetinde 
bitecektir. Bunun için gelecek ha..(t.a 
yeni seçim yapılacaktır. 

• Ticaret odası geçen sene hazırla.. 
nan nizamname mucibince elma ihra. 
catrnı kontrola ba.glamıştir. 

4 Gelen malfımata. göre Almanya ile 
aramızda Berlinde cef.eyan eden tica.. 
ret anlaşması müzakeratı müsait bir 
safhaya girmiştir. 

• EStonyadan bir firma memlekeU
mizden yılan ve sazan balığı istemiş .. 
tir. 

• Maliye Vekaleti, muamele vergısl 
borcu vermekte geciken sanayiciler· 
den • birkaç gUn için • ceza alınması. 
nı bildirmiştir. 

• Muhtelif mahsullerin rekolteleri. 
nin iyi olduğunun anlaşılması üzerine 
fiatlarda küçük bir düşüklük husuls 
getirmektedir. Fakat stoklann tük~a· 
miş olması daha fazla düşüklüğe m, .. 
ni o!maktadır. 

• Ayvansarayda inşa edilen yeni 
ampul fabrikasının inşaatı bitmiş gibi 
dir. Yakında yerli ampullan piyasadıt. 
göreceğiz. 

• Fransız frangında.ki düşme tekrar 
başlamıştır. Hafta içinde dünya bor. 
salarında frank U7.erinde hissedilir b!r 
yükselme görülmüştü. 

"' Yeni ithalat rej ;minin ta.tblkı.:t. 
dan sonra gümrüklerde muamele Ç'> · 

ğalmıştır. 

• Yeni Japon ve Fransız ve Japon 
takas anlaşmaları üzerinde geniş ntu. 
ameleler olmaktadır. 

• İktısat vekili Celll Ba.yarın ga. 
zetecilerc izahat verirk~n gel~cek &e. 

ne muafiyetlrin kalkacağım hal>er 
vermesi sanayi muhitlerir.de müsait 
kar&ılanınıatır, -
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Mayolarını arıyor! 

1592 

MüSabakamızın şekli 
H A B E R 'in 11 Temmuzda b~lıyan mayo rnüsabaka11 

mevsimin en orijinal müsabakaıı olacaktır. Okuyucularımızı hem 
eğlendirecek, hem de kendilerine kıymetli hediyeler kazan.drra • 
e&k olan bu müsabakamız §undan ibarettir: 

Her gün birer tane mayo yerleri kapatılmı§ 40 artist r~mt 

koyacağız. Ayni zamanda 40 ı bu artistlere alt olmak üzere 45 
mayo resmi ne~redcceğiz. 

11, bu mayolar i5inden artistlcriılldni ıeçtp bulmak ve hangi 
numaralı mayonun hangi artiste ait olduğunu bildirmektedir. 

1 - 40 artistin 45 mayo içinden mayolarını bulmak ve hangi 
numaralı mayonun hangi numaralı artiste ait oldufunu bir liste 
halinde; 

HABER srazetesi 
Ankara caddesinde VAKIT yurdunda 

lSTANBUL 
Adresine (mayo müsabakası) ipretiyle getirip veya gönderip 

kar§lhğında ldarehanemizden birer numara almaktır. 
2-Müsabaka,müddetince.sıra ile ,azetemizin ba~lığı yanında 

çıkacak olan 45 kuponu cevaplara ili ve etmek. 
Okuyuculanmızm mlisabakamıza iştirak dmek i~in katlanacak. 

lan külfet bundan ibarettir. 

Hecdlayeoernmnznn onstesa 
Adet L. Yekdıı Adet L; Yellim 

_ ,_ _ ---
BU% dolabı 
Jf &Jcit para 

ı 200 200 ğazatarmdan bu kıymette 

.Befl lıtr yerde altın 
BJalklet 

ı noo 
1 ~ 

ı 60 

100 istenilen c§yayı aJrı:ıak bale 
kını veren kart 

~ llan&>llo 
5 
l 
6 rıo Çonklin dolma kalem 

SabJblnln aeıl gramofon ı 40 
04eoD marka gramo!on ı 30 30 
KUı.;11k Kolumb!a gramofonu ı 27 27 

22 
22 

Zenlt cep aaau ı 22 
JhaUd lleU ( CUn b{lf) 1 2"2 
JmcMl.ıyor nıağazasmdan bU 
JuJmatte em almak hakkı 
!it veren kart 
Hilıon markalı cep saaU 
l:kaelafyor ve modellft. ma• 
tualanndan bu kıymette 

ı.tenna qyayı a1mak bak• 

kmı veren kart 
m.ıca cep aaau 
Komot aaau 
!:Jaela1yor ve modellA. ma• 
tazaıarmdan bu kıymette 

ı.tellen lfY&YI almak hale 
bu wnn ltart 
CepeaaU 
Conklln mıırkalı dolma 

l 20 20 
l 13 Hi 

2 15 80 
1 12 12 
ı 10 10 

" 10 40 
" 10 '° 

bıeıa 10 8 80 

Kap!ama kadın kol saaU 5 
'Erkek kol sıuıu 6 

T~a klaeııt 2 
E ısıyor, Şark pazarı. mo 
del mağazalanndaıı bu 
kıyınetto latenl'en efY&Y.I 
almak salAhlyeUnJ veren 
kart 
TaUı k!Mıl 

Beyaz pantalon 
Şark pazarı ve ZaharYadl• 
mağo.zalanndaıı bu kıymet· 

te !ııtcnllcn ~yı almak 

11 
1 

• 

hakkını veren kart 20 
Şekerlik 2 
Sigara kutueu 
Bunlat'dan bqka kıymetleri 
180 kuru§la 75 turuı arum ? 
ela yUzlerce tuvalet levazımı 
ve lfe yarayacak -.ya 

25 
" 80 
15 10 

4 
18 

• 80 
8 6 
2 12 

Zbelııl1W n modelli ma ? 11192 
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Karılarını yiyen 
Vahşiler 

Yeni Ginede 200 
kl§illk btr kabile 

bulundu 
Manda altındaki Yeni Ginede ha· 

la mağara çağını yaşamakta olan 
küçük bir kabile bulunmuştur. Ka .. 
bilenin efradı 200 kişidir. Fakat bun 
lann arasında 3 3 kadın ve 1 çocuk 
vardır. 

Kurak mevsimde bu insanlar ki· 
reç taşı dağlannm tepelerine yakın 
yerlerdeki mağeralarcla yaşamakta
dırlar. Yedikleri de yosun, palmiye 
kökü ve ellerile tutabildikleri fare· 
1erle yılanlardır. Yağmur mevsimi 
gelince, ekilmiyecek kadar kaba olan 
arazideki mağaralara inmektedirler. 

Buradaki sularda balık ve orman
larda yam nebatınm köklerini bul· 
maktadırlar. Bunların kullandıkları 
bütün silah ta§ bıçaklarla kaba saba 
yontulmuo eert ağaçtan sopalardır. 

Bu mağara çağı adamları eskiden 
dağlann arasındaki verimli vadiler 
de yaşadıklarını bir tercüman vası· 
tasile kendilerini bulmuı olan Jngil"z 
karakol zabitine anlatmışlardır. Fa· 
kat öteki kabilelerin hiç ardı ara ı 
'kesilmiyen hücumları karşısında 
adeta imha edilmi§ bulunmaktadır· 
lar. 

Kabile §İmale kaçmış ve daha çok 
düşmanla karşılaşmııtır. Bunun için 
dir ki ancak fare ve Piton yılanlarf"' 
nın yaşayabilecekleri kireç taşı dağ· 
larma kaçmışlardır. 

Zabit onlara: 
- P~ki karılarınız nerede~ 
Diye sorunca, kabile namına söz 

söyliyen adam omuzlarım silkmiştir. 
Neden sonra utanarak: 

- Arasıra Çok aç kalırız da on
dan miktarlannı azalttık! cevabını 
vermiştir. 

BUyilkderede BüyUkdere caddealnde 
(Tuğla. fabrikası kareıamda) arsa 938 
senesi mayısı sonuna kada.r:. 
Rumelikavağında Kacak caddesinde 2 
No, lu dükkan. (938 • 939 • 940) aenele. 

• I 
rı mayısı sonuna. kadar. , 
Unkapanında. H~çı lKara Mehmet 
mahallesinde Fener caddesinde 18 No. 
lu arsa (938 _ 939 .. 940) seneleri mayısı 

70 Lira 5,25 

48 Lira 3,60 

sonuna kadar. 48 ~ira. 3,60 ~ 
Yuka.rd& semti, genelik muhammen kiraları ile kira. müddetleri ~-~ 

mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek Um re açık arttırmaya konubn~~ 
Şartnameleri levazım müdürltiğiinde göriilebilir. tıteklUer hızalarmda ~ 8 
len ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23.7.937 Cuma gUnU ~ 
baimt EııcUnıende bulunmalıdırlar. (B) ( 4010) 

Topkapıda Çekmece caddesinde 127 

Senelik muhammen İlk teıııiJl't. 
kirası 

numaralı klUbe duvarı (il&n amnak içhı) 15 Lira 1.,18 
Rumeli kava.ğuıda iskele caddesinde 
4/1 No. lu gazino ve bahçe. l~ Lira 11,25 r1" 

Yukarda semt~ senelik muliammen kiruile ilk t.em'inatları yazılı oJIJI ~ 
haller teslim tarihinden itibaren 938 • 9 39 • 940 seneleri mayısı sonun& :,ıj 
ayrı ayn kiraya. verilmek Uzere açık ar ttıtmaya konulm113lardır. ~ 
Levazım mUdUrlilğUnde görülebilii. latekliler hlzal~da gösterilen ilk pıP1 
makbuz Vt?ya mektubile beraber 22.7-9 37 pertembe gtlnU saat 14 de 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3983) _.-/ 

' Kastamonu Daimi Encümeninde~ 
l - Eksiltmeye konW.an iş: Daday ve ~ kazalan merkezlerinde t~ 

cak ilk mekteplere aittir. Her mektebin ke§if bedeli 29620 lira 25 }turu# 
2 - Bu işe aid evrak ve §artham.e eu ıtlardır. 
A - Eksiltme eartnamesi, hususi prtname. 
B - Keşifname ve rayiç cetveli. 

İstekliler bu evrakı daimi encümende görebilirler. . / 
3 - Eksiltme müddeti her iki mek ep için ayn a.yn la.raJC ayrı aYl'!:J 

namelerle 6-7.937 tarihinden itibaren 27-7.937 Salı günlt aaa.t ona kaô".J 
!hale saatinin geldiğinde hii:kfunet kon ağında daimi encümende kapalı 
usuliyle ihale edilecektir. ~> 

4 - İstekliler her mektep için 2222 lira muvakkat teminat vert;cekı: 
vakkat teminat olarak 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ve ihale 1':_,~ # 

-------------- nun on altıncı maddesinde tadat olunduğu veçhile nakit, istikraZI dsJl>' 
Ergani demiryolları istikrazı tahvilleri de kabul edilir. ~ 

Bu mağara çağını yaşayan kabile
nin hükumet himayesi altında ve· 
rimli topraklara yerleştirilmesine 
karar verilmiştir. 

Trramvay lk:a~a
so na uğıramaınon 

cezası 1 
Yugo lavyanın Ljubljana şehrin

den tek ayaklı harp halulu Mijo Lu
kiç tahta bacağını tramvay yoluna 
kaptırmak neticesinde üç sene hap
se mahkum olmu~tur 1 

Lukici tramvay yolundan kurtar 
mağa koşan adam bir polis hafiyesi 
idi. Yerinden çıkan tahta bacağı alın
ca Lukici tevkif ederek polis karako· 
luna götürmek mecburiyetinde kal-
mı§tır. • 

Çünkü içi boş olan bu tahta ba
cakta sürü sürü altın yüzükler, ku· 
ronlar, ziynet altınlan ve ev soyma
ğa mahsus aletler bulunmu§tur. 

Meğerse sabık harp kahramanı 
senelerdenberi vatanda§lannı soy
makla meşgul imiş 1. 

ltalyan tayyare 
fabrikalarında 
49 ooo ama:e çahfıyor 

ltalyanın tayyare faaliyetine dair 
ilk defa olarak resmen neşrettiği sta· 
tistiklere göre harp tayyareleri ya 
pan fabrikalarda müstahdem amele 
adedi 45.000 kişidir. 

Bu sayıda yeniden inşa edilmekte 
olan 60 hava limanındaki 25.000 
amele dahil değildir. 

SEZEN 
TERZaHANESi 

Sahibi: thsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip modeller, mevsimlik metlıı 
ve §ık kumaşlar. 

latanbııl Yeni Postahane kar§ı.'tnda 

5 - Her mektep için yirmiger bin 1 iralık malzeme halk tarafından te~ 
edilmit ve Uç bin beşer yüz liralık mal r.eme d& satmalınmı§ olduğund8l1 ';,J 
lller ceman her mektep için yirmi Uç.er bin beee?' yüz liralık maızenıeyi 
kabul edecektir. .NJ 

6 - Arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 32, 33 ve 34 Uncil ~ti" 
ri mucibince tanzim edilıniıj olmaaı lAzt mgelen teklif mektupları ihale 
den bir saat evveline kadar villyet makamına verilebilir. . -~ 

7 - Daha ziyade tafsilat almak ve §artname ve evrakı saireyı ~~ 
istiyenlerin Daimi Encümene ve Maarif Müdüriyetine müracaat etmeler' 
olunur. (2002) (4137) __,/ 

Tl:.J Q K iVE:S 

l 1 Riilll 
BANKA=:>J 

Biriktiren rahat eder 

l 
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tir- Bu anda, herşey belkı de bitmiş· 
' 
~ 1nı~llah oğlum! 

uavıva b" • d" ü dil ha§ını do ır sanıye uş n , sonra 
ğrultarak sordu: 

-Bu _ 'l araştırmalar ne vaziyette? 

da hah ak~§ıyortız, monsenyör. KağPd· 
na rık Bcdılen, mihrap, taın3mile meyda 

;ı arılrnıs "b"d' B" k .. dUğınc . - gı ı ır. ır aç gun onra 
Bu Yı -de meydana çıkaracağız. 

lir ay esnada kapı hafifçe vuruldu. Gu· 
rahip : ca .kalkarak açtı. Dev cüascli bir 
ınonç ç ~Ye girerek yemek hususunda, 
da h:nYoru~ emrini bekledi. Akuaviva 

_ ::;. aynı tatlı tavrile: 

harıdak ır Parça ekmek, yemiş ve bir 
su g •. 

n etırın 
ed' · 

I>arfc ~ve rahip uzaklaşırken, o da, 
tek b' ulnrla ko!'luşmakta devam ede

n ırço'lt talimat verdi 
e§ dak'k • 

Çok d 1 a, sonra, '"ahip, emredilen 
ınan ~ c Yemeği içeriye getirdiği za, r-a•r -r 

• c uul~r orada yoktu. 

'b XXJV 
l iğit J 

:ra 11. an Pardayanı tcrkettlkte:ı son-
• uıonın 

ten ~ık artr kapısından geçerek PAris 
evi önutı Ye !durmadan. gilı:cl P~rctin 
ıslılt1a :den geçti. Bir av ıarkısmı 

uttu .. 
doğru ruyordu. Por§eron ıatoııuna 
)trdenYilklaştı~ı gırada, saklı olduğu 

J n çıkan Circngay ona yetişti. 
l:>rt!u. 

-t{ . 
CYar ne yok? -a,r, 

- :p k ey Yolunda, §ef! 
her za c aı · Fakat her ne olursa olsun, 
kaue g~ankinden daha bilylik bir ılik· 
tdetinı zctlcrncktc devam ediniz t!mit 
ktc1 ~~· Pek yakında, sizi bu ~nn sı-

Orcn 
1 

eden kurtaracalım. 
- ...,ca: samimiyetle itiraf etti: 

• h;ıf h •nktır d' e aklkntcn can sıkıtdır. bu 
(! •1 emez 1 Fakat §ef, bu hizmeti 

asil bayancığııruz için yapıyoruz: ve 
pekala bilirsiniz ki, onun için canımızı 
bile sevin~le veririz ... Sonra i§jn içinde 
karideşim Peret de var. Karkan ona, her 
zamankinden daha fazla a§tk, o, bu işi 
hiç de can sıkıcı bulmuyor: Sevgilisi 
nin teneHüs ettiği havayı teneffüs edi
yor, hazan onun geçtiğini görüyor, hU
Hisa, son derece mesut. Nöbet taatini 

kaçırmasına imkAn yok. 
Jan gülümsedi, sonra: 
- Hep BudUmond sokağınd& mı 

oturuyorsunuz? diye sordu. 
- Hep oradayız. Sırf manıar eın

ıdan dolayı. Kirayt ödeyince, ev sahibi

le derhal lxırıştık. 
Jan korkulacak bir şey olmadığını 

görerek, Grengayın elini ıl:tı ve o bu 
dostluk nişanesinden dolayı büyült bir 
sevinç duyarken, Jan da Ravayakı ara· 
mağa gitti. Uç güvercin oteolinde, Rava
yakın meomlekctine döndüğünü sö~·ledi
ler. Jan da buna memııun o!ju ve Sen· 
tonore kapısından şehre girdi. 

Dalgın ve müteessir bir vaziyette yU· 
rüyordu. Pardayanın kral hakkında ı::öy 
lediklerini dilşilnilyor ve elde edec<"f ni 
zannettlği refah ve servetin gitgi<:tc u
zaklaştığını görerek müteessir oluvor
du. Ve bunun neticesi olarak, Mon· 
martr harabeleri altında bo§U boşuna 
duran ve muazzam defineyi hatırı mak
tan kendisini alamıyordu. 

Şunu da söylemek icap eder ki, deli" 
kanlı, Pardayanın Akuaviva hakkında
ki ikazlarını tarruı.miyle unutuyordu. 
Yalnız bu milyonları düşünüyor ve mü
temadiyen şu suali ken~i kendine t>oru· 
yordu: 

- Oraya gitsem mi, acaba? 
Maamafih, nihayet mukavemet etti ve 

vaktin henilz geç olmadığını nazım iti
b:ıra alarak, yeni atiyle kıdarda dolaş· 
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- Arbr Sek sokağında mı yatacak· 

sınız? 

- Şüphesiz. 
Pardayan bir saniy~ düşündü H:: 
- Bugün orada kalabilirsiniz. Orada 

size bir tuzak hazırlayacak vakit bula· 
mayacaklardır. Fakat size bir nasih<ıt ve 
tavsiyede bulunmamı ister misiniz? .. 

Bunu dinliyeceksiniz ama .. 
Jan gülerek cevap verdi: 
- Hele söyleyin ide! .. 
- Yarından itibaren evinizden ta§ı· 

nm. Monmartra gidin ve bildiğiniz ma. 

ğarada yatın. Vakıa, orada kuru ot de

metinden başka bir ey bulamayaca1m. 
mz ama, hiç olmaz a emı.iyette bulun-

muş oluuunuz ... 
Jan dalgın bir tavırla: 
- Hayır demiyorum, deıdi. FakP.t bu 

gegce herhalde Arbr - Sel; sokağında 
kalacağım. 

- öğleyin, nat bire doğru oraya ge
lirim. Beraber nhıanlınııı görmeğe gide. 

riz. 
- Jan onun iki elini yakaladı ve he

yecan içinde b:ığırdı: 

- Bana o kadar büyük bir §efkat gös 
teriyorsunuz ki, mö~yö ! .. Bir baba ~izin 
gibi hareket edeır.ez'di. 

Pardayan ömründe ilk defa olarak, 
gözlerine dikilen y~şlı gözlere mukave
m : t edemedi.. Ve ilk deh olarak yilzü. 
nü çevirmek mecburiyetinde kal:\1 • Ve 
oğlu, kcndisıne has uzun ve çevik adım
larla uzaklaşırken. şövalye onu mahzun 
nazarlarla takip etti ve teeosilrle mırıl· 
dandı: 

- Bir baba böyle hareket edemezdi!, 
'.Bclb3sı olduğumu ona niçin söyleme. 

dim? 
Sonra ayağını yere vurdu ve şöyle 

mırıldanarak oteline döndü: 

- Oraya gidecektir, bundan emi
nim!.. Çünkü milyonların nerede oldu· 
ğunu biliyor ve bana her şeyi söylediği 
halde, bu hususta bir tek kelime bile 
söylemedi! Niçin?.. Yarabbim onun 
hakkında kararımı vermeliyim. Bu ka. 
!'arsızlık cidden çok can ıkıtı ve üzücü 
bir §eyi 

XXVIII 

Pardayan, Akuavivanın, herhalde ma· 
nastın tcrkettiğini Jana söylerken, ya· 

nılmamıştI 

Filhakika. ihtiyar rahip manaıtıra 

döner ijönmez peder J ozefle kısa bir 
görü~me de bulundu .•. Yarım aaat &0n. 

ra, manastırın kapı ı açılmı§ ve Akua• 
viva, bir katırın U2erinde, ııarıya çık
mıştır. Kendisini kapıya kadar teşyi et. 
miş ohm peder Jozef yüksek sesle: 

- tyi seyahatler temenni ederim, 

muhterem peder, d~i. 

Akuaviva da aynı vcthile cevap ver

di: 
- HoşGa kalın biraderim. Misafir

perverliğinize son d(n:ce teşekkür ede

' rlm. 
Ağır demir kapı gıcırdayarak kapan• 

ıdı ve Akuaviva mantosunun başhğını 
göı;lerine kadar indirerek, katırının 
ahenktar adımlarile oradan uzakla~tı. 

Gayon sokağına yaklaştığı sırada, 
Sen Rok kiliseşinin taraeasına benziyen 
methalinde bir rahip göründü, hasa. 
makları indi ve sağa mı yoksa sola mı 
gideceğini bir türlü kcstiremiyen bir 
adam tavrıle, mütereddit bir vaziyette 
yolun ortasında durdu. 

Akuaviva bu ra.1ibe yaklaşırken esrar 
engiz bir işaret yaptı. Rablp de aynı işa
retle cevap verdi. 

Akuaviva durmadan onun yanından 
geçti ve geçerken, bu bir tek kdim.cyj 
söyledi:. 
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- Rüyi. 
Rahibin tereıddüdü zail oldu ve der

hal, arkasında bıraktığı katırdan daha 
büyük bir hızla şehre doğru yollandı 

Akuav:va Sentonore kapısından, Sen. 
tantuan kapısına kadar şehri boydan 

boya geçti. O zamana kadar yavaşça 

yürüyordu. Sentantuana gelince katı

rını trısa kaldırdı 

Böylece, Sentantuan manastır:nın dış 
duvarına kadar geldi. Orada birdenbire 
sağa döndü ve az bir zaman içinde Rüyi 

köyüne geldi. Burada, gayri munt.cızam 
bir şekil.de yekdiğerlerinden aralık bir 

kaç ev vardı. Tenha bir çiftliğin önünde 
durdu. Burası Rüyinin nki kral kö,küy. 
dü. Akuaviva binaya, kendi evine girer 
gibi girdi. 

Bir çeyrek saat sonra, rahip Parfe 
Gular da kend:sine iltihak etmişti. Aku
aviva, uzun süren esrarengiz bir müla
kattan sonra. ona şöyle dedi. 

- G':Iin oğlum ve hiçbir şeyi unut. 
ır.ayın. Bi'hassa unutmayın ki. bu gen
cin mümkün olduğu kadar çabuk ölm~si 
lih;•:ndır .. Cemiyetimiz!n atisi buna bağ
lıd ır. 

Parfe Gnlar sakin bir dehşetle temin 
etti : 

Ölecekfr! 
Aynı gün, akşam üzeri Akuvaviva 

k•tırına b'ndi ve en tenha yolları takip 
c:lerek şehre yollandı ve kapının kapan. 
masından bir müddet evvel şehre gil"di 
ve hep tenha ve küçük sokakları taki-
ben Homri sokağına vardı. 

Bu sokağın nihayetinde bir çıkmaz 
vardı ki, adına Hatunlar kalesi denirdi 
çOnkü orarla M onmartr baş rahibe~inin 
~apishancsi vardı. , 

Hapishane çıkmazın nihayetinde bu
lunuyordu. Bu. üç kath. karanlık ve çokl 

, 
eski bir binaydı ve içinde o zamanın 
hapishanelerinin icap ettirdiği her şey 
mevcuttu: Kapıcılar, muhafızlar, cellat. 
!ar ve bunların bir sürü yardımcıları; 

diğer taraftan, muhtelif höcreler, kalın 
zincirler) işkence odaları vesaire.,. 
Çıkmazın biraz ilerisin1de. hapishane. 

nin bitişiğinde, iki katlı bir bina daha 
vardı. Daima kapalı pencereleri ve ka
pılarile, yanındaki hapishaneden daha 
korkunç bir hali vardı. Hiç olmazsa, ha. 
pishanenin kapı ve pencereleri ara sıra 
açılır. bir sürü rahip ve rahibe oraya gi
rip çıkarlardı . Halbuki bu küçük bina 
kapısının veya penceresinin açıld:ğmı 

henüz kimse görmemişti .•. 'Onun esrar
engiz ve korkunç bir hali vardı. Kime 
ait olduğu ve için'de kimin ikamet tttiti 
belli değildi. 

Hava tamamile karardığı sırada. ,A ku 
aviva i~te bu b'nanın kapısına doğru 

ilerledi. Kapı. vurmasına ve seslenme. 
sine lüzum kalmadan, önünde ~esizce 

cçıldr. Ve bunu açan lda yine rahin Par
fe Gulardı . Şefini evin en üst katın'! cı· 

kardı ve oldukça iyi döşenmiş küçük bil 
odgva ?.!dı. 

Akuaviva etrafına lakayıt bir nazar 
atfetti ve kısaca: 

- Gezelim. dedi 

Parfe Gular küçük bir pen~ereyi açtı 
ve Akuaviva eğilirken o da izah ~tti: 

- Arka tarafta küçük bahçe. Ort:ıd~. 

ki yüksek duvarın arkası Vyey Mom 
sokağıdır. 

Akuaviva yine kısaca: 
- Geçelim, dedi. 
Guiar penterevi kapadı ve kapp•vı 

açtı. Burası ufacık bir sokaktr. Bir ta· 
rafta gelmiş oldııklarr dar merdiven, 
karşısında da. kocamım kilitli bir kapı 

vardı. Parfe Gular bu kapıyı göstererek 
şöyle dedi: 
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- Tavan ara!lı, çıkacak yeri yok. Hiç 
kimse buraya girmiyor. 

Sonra kapının tam karşısına , duvara 
doğru yürüdü, Elindeki lambayı k:ıldır. 
dı ve küçük bir düğmeyi gösterdi .. Par-

mağını üzerine bastı. Küçük bir kapı 
açıldr. Girdiler. Bu, terkettikleri orladan 

daha küçiik bir oclaydı. Gayet sade bir 
şekilde ldöşenriıişti. Parfc Gular izah 
etti: 

- Bura1a Monmartr rahibelerinin 
evindeyiz. 

Bu taraftan da gizli kapıyı işleten 
mekanizmayı gösterdi. · 

1 Akuaviva buna dikkatle baktıktan 
1 

1 sonra: 
- Geçelim. dedi. 

Küçük sofaya döndiiler ve boJrum· 
tara in':liler. Burada da gizli kapı vard ı 
ve, Parfe Gular, bunun da nasıl açihp 

kapandığını gösterdi. Dar bir geçitten 
yiirümeğe başladılar. Burası dar oldu
ğu kadar da alçaktı. Bunun için Akua. 

viva başını eğmek mecburiyetinc!c kal. 
dı. Böylece bir merdivene ge!ı:iiler ve 
bna:nakları çıktıktan sonra bir avluya 
çıktılar. 

Parfe Gular tekrar izah etti: 
- Burada, Vyey - Mone sokaj!•nın 

öbür tarafındayız. Burası sokağın kö-

şesidir. Ve pencerenizden burasını sey
redebilirsiniz. Bur2da daima bir c:dam 

bulunacak ve siz icap ettiği takdirde o
na i~aretlerle emir verebiler.eksiniz. 

Akuaviva memnun bir ta.vırla: 

- Mükemmel! 

Dedi ve derhal ilave etti: 
- Dönelimi 
fki dakik:ı sonra, esrarengiz 

gaha dönmüşlerdi. Aşağı katta 
Gular sordu: 

ikamet
Parfc 

- Monsenyör, gizli ve müteharrik 
odaları görmek ister mi? 

Akuaviva lakayt bir tavırltl 
verdi: 

- Lüzumu yok l dönelim. 

cevap 

'fi 

Küçük odaya döndüler. Akuaviva, 
odadaki yegane koltuğa oturdu ve Par• 
fe Gulara da bir sandalye gösterJikten 
sonra sordu: 

- Söyleyin bakayım, oğlum, şu Ra· 
vayakdan ne haber var?.. Parday::nın 

oğlu yüzünden. işte şimdi ona hec .za· 
mandan daha fazla muhtacız. 

Akuaviva, bu sözleri, hiç kızmc.dan 

müteessir olmadan her zamanki şayanı 

hayret derecede t1ttlı b:r tavırla sövlü· 
yordu. flave etti: 

- Memleketine dönmesi için, onu 
güçlükle ikna ettikten sonra, şimd; de, 
onu burada alıkoymak için yeniden mü· 

cadele ve kurnazlık etmek mecburiye· 
tinde kahrorsunuz .Muvaffak olabile· 
ceğ'.nizi ümit edivor musunuz? 

- Meselenin en güç tarafı, ~üphe
sini uyandıl11ddan onu buraya k,dar 
getirmektir. Maamafih bundan muvaf· 
fak olacağımı zannediyorum. Hele bu 
eve girsin ıcle, üst tarafı kolay. Size ~öı· 

termek istediğim gizli ve müteharıik o
dalarda. bu hususta herşey .hazırlamyor. 
Ve emin otah:ıirsiniz ki ona hazırladı• 
ğrm temaşa. onu derhal kararından vaz• 
geçirecektir. 

- Ya yiğit jan? 

Parfe Gular korkunç bir tebessümle 
cevap verdi: 

-- Adamlarımız onu bir gölge gibi, 
adım ~dım takip ediyorlar. Ve bu va.zi· 
yet, onu ortadan ka!ı:tırdığnnız güne 
kadar devam edecektir. 

- Mümkün olduğu kadar çabuk, oğ· 
lum l Bu iş uzamağa gelmez. 
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BEYOCLU 
rltııı :o ~a da.na ın 
tı ' r. lbraııı UBlkW, 10,30 konfc. 8AJCA% 
~ 20 Ccınaı K~ Zau (Mevsim hastalıkla.. TURK 

ı Proırammı bUdJrmeınJıUr 
ı Sokaklarda altın ve A§k 

0 
Ttıı-k nıusı~l ve nrkadaıtarı taratın. 

.., iller ltıza t 1 ve halk .§arkıları 20,ıo .. l"'" ...... 
oeını ararındaıı ' .. .,........... 

prkıar, 

ı Bildlrmemlıtir • 
ı Blldlrmemı,Ur. 

ı Blldlrmcmlııtlr • 
ı Blldlrmemlııtır. 

ı Blldlrmemiftir. 
ı Blldlrmemııtır. 

ı Blldinncmlııtir. 

ı Bildlnnel§tmtr. 
ı Blldlrmelftmlr. 

l!Utb a. Ve arkada.§ı arapça a6ylev, 20,•5 

0 
1 \•e haık an tarafından Tllrk mu. 

~kcatra, 22,15§arkııarı, (Saat ayarı), 21.15 

ll'EK 
:SAKAUYA 
t'JLDIZ 
8tlMEB Cıt CUntın &.Jaııa ve boraa babcı;:lerl ve 

oPera, Ptogruın lıt Ve oııeret ı, 22,30 pl4kla sololar, "LKAZAB 
lllJN: Partnlan, 23 &Ola. l'AN 

~lK 

ŞAUK 

,:-;Ki 

17,05 tkı 
ltr 20 ndl konscrı 
le ' .os gUnUn • 19,05 e:rencell kon. 
le~' 21,l[i ınualkl ::laıcrı, sramofon, habrr -
ı,; 8l>or, 23 8S 

11 
§an, 23,05 hava, hnlicr. 

Ş'J'E: ' ana nıuslkiaJ. 
~ ıs.05 lI .. o it acar varkıt 

a Blldlrmcınıııur. 

b.\!'U,\..K ı Blldirmcmiştir. 

( Eakl • atnry•) 
ı.Aır~R t BildirmcmlıUr • 

lSTANBUL: 21,0 onscr, 20,15 ko an, 19,05 r6portaj, 19, 
~5 oııcrct Par al ntcrnns, 20,'\15 konser. trEKA.11 
lltt ene oritcst~ an, 22,35 haberler. 24,0S' ~rtLLI 

i8·<l~ı \H: ' l,lO 80n hal)crlcr. 

a Beyaz Melek. Orsngo. 
ı Blldirmeml;,tlr • 
ı GUzel ı;Unlcr ve Korkusuz 

ı. .2,J 'Vf aUvarilcr "ılar Yoıonseı k 
l:ıaı1t • 20,85 Ulıuıaı onserl, 18,55 karışık ~nr. Hll.A r. 
afk farltılan ha Ya:ı,'In, haberler, 20,';i.i 

Gazino dö Par!. Kalltor. 
nla fatihi 

l Ve el • betler 
Iıo f\. ana havalan. 'gramofon, 23 !50 mu "'·t~.\U>AR 1 Full Berjer. Er meyda. 

18 .,0· nı. 

Blldirmemlotır. !tarı... Crarnoton ı 
~ tık nı~kl 2~ .ııs kanıık yayın 21,<15 
ha. Yrrı. sonra ~ .o5 komedi, 23,20 kanşılc 
~rtcr v~aı 8 nıuslklsl, tatırahntterdc 

re. 

Nöbet 1 

HALK ı 

<Eakf Kematbey> 
~AFAK 
Narlıkapı 

Blldlnncmiştır. 

Halk opereti tekmil kad 
ros!le Eski Hamam Eski 
Tıuı 

KADIKOY ı:ıu akp- ç eczaneler 
ncıı-_. - .. §eluin 
~~ olan e :muhtelit seıntlerlndc 8Af.E 

tanbut elb ~eler §Unlardır: 
ı Mazurka 

OSKUDAR 
~nlin c ndektıcr: 

Clla"d llndc <Beşir • RALE 
li:yu" Ilı'), RUçUk l'l.emal), Beyıızıttn 

ı GönW dedikodulan 

KARAGOMRUK" (f'l~te (lilkınet ~~arda (Hikmet Cemil), 
tt!at ıın Sadık) K Uamıız), ~ehremlninde A Y~U 
"e Yılda (Teo;ııosa)tagünırUktc (Sual), Sa. 

Singapur postası 
Montrö zatcri. :Mikl •• 

( raıte) Ak ' Şehzadcba.,mda C'Ont. 
~ı • sarayda (ZI 

ltırı,1/a11ı), Aleıncı .ya Nuri), Fenerde 
~ l'de (A!erk ard:ı (Eşref Neşet), B:ı. 

Yo:ıu clh ez), 
l•tı1tt cUndekDer: 

' Al <:nddcstıı11 
il\\) da (R!nyoll) ~ (Dcııa. Sucla), Tep•. 
tıı.:_ 'l'aksımdc (U aıatacıa. (Hllscyin Hliıı. 
~>. Kasıınp:onctyan}, Şişlide (Nar. 

'C:Barbut), Bcşı~:MUcyyet), Has. 
lt, (Oaınan), n (Ali Rıza), Sa. 

'(} ltUdar Rad 
l> '1tUdar:ıa ıkay ve AclalardaldJer: 

ı.t~Olunda ·~~hnıccllye), ICadıköyUncle 
l'lıeııde (Tanll.§~:t), BUytlkadacJa (Halk) 

'I'IY ATROLAR: 

Kadıköy Hale bahçe:d 

ftALK OPERETİ 

PlPlÇA 
Operet Uç perde 

17/7/937 cumartesi nkııamı Bebek Belediye 
bahçesi. 

18. 7 .937 ak§amı Bostancı bkele aile 
Bahçesinde 

'<end· 

F 
1 kendine 1000 kelime ile 

ransızca dersi 
Resim:20 

AQJJ l9uıreau <dle Tabakc 
( Tüiüncü dükkanında ) 

Tekaüt maaşı 
Senede 12600 Ura 
lngiliz Ba§vekaletinden çekilen 

Ba~vekiUere senede 2000 Jngliz li
rası (bizim paramızla ,12600 lira) 
tekaüt maa§I verilmesi hakkındaki 
kanun layihasını kral tasdik ctmir 
tir. 

Kanun bir temmuzdan itibaren 
meriyete girmi§tir; tekaüt maqı is
tiyen herhangi bir Ba,vekil bu ka· 
nuna dayanarak müracaat edebilir. 
Fakat maa§a müstahak olan üç sabık 
Başvekilden hiçbirisi bu hakkı iste• 
mek niyetinde değildirler. Çünkü: 

1 - Lord Baldvin idare etmekte 
olduğu çelik kumpanyalarından al· 
dığı varidatla zengin sayılacak bir 
adamdır. 

2 - Loyd Corç da kaleminin ge· 
tirdiği iratla mükemmel bir surette 
geçinebildiğini hala iddia etmekte· 
dir. 

3 - Ramzey Makdonald ise son 
zamanlarda eski arkadaşlarından Sir 
Aleksandr Grandın vasiyetnamesile 
bir hayli paraya konmuştur. 

Bundan ha§ka hatıratım yazıp 
ncırederek bir miktar daha para ka
zanabilmek ümidindedir. 

Şayet bu üç Başvekilden hcrhan· 
gi birisi istikbalde tekaüt rnaqmı 
almak isterse istidayı vereceği tarih· 
ten itibaren maaşı işliyecektir. 

27 karıh adam 
40 çocuk babası 
olarak rekor kırdı 

Çinin en kalabalık ailesi Szeçue 
vilayetinin nim müstakil valisi ge· 
neral Yang • Senin reis bulunduğu 
ailedir. 

Henüz 40 yaşında olan general 
Yang Senin kırk evladı vardır. Ye 
bunların otuzu erkek çocuktur. 

Hükumetin taadiidü zevcata karşı 
olan giddetli yasağına hiç aldm§ et
rniyen general 27 kan almı§tır. Gele
cek on sene zarfında daha yirmi ço· 
cuk babası olmağı ümit etmektedir. 

Oğulları askeri terbiye görmekte 
ve mektebi bitirdikten sonra kendi 
erkamharbiyesine intisap etmekte ve 
bütün çocuklanna musiki öğreti}. 
mektedir. işte bunun için generalin 
evinde kendi evlatlarından müte!lek· 
kil hususi bir bando muzıka va:dır. 

Yeni neşriyat 

Mu sadağı 
Cevat Rıfat tarafından yazılan bu e.serin 

ikinci blnl aabııa çıkanlmI§tır Fiyatı 50 
kuru§tur. Tevzl yeri: öğretmen Fuat GUcU. 
ycnerin (Anadolu Türk kitap deposu)nda. 
Yeni postane karııı11ı Meydancık hanı tklnel 
l<at. 

Lisan derslerlne 
abonelerJn 

nazarı dikkatine 
Yalnız bir derse abone olan okuyu

cularımızın 3 üncü son taksitlerini 10 
temmuz 93 7 tarihine kadar göndermele 
rini rica ederiz. Bu tarihe kadar gelmi· 
yen taksitlerin aboneleri kesilecektir. 

_ .... bt il lt iP ıımıı d 1 .. 

~::r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

i~ oı, doktoru ~ 

ii Necati Pakşi H :. .. il Hastalannı hergün sabah 10 danı·: 
h akşam 19 za kadar Karaköy Tünel 
Ü meydanı Mahmudiye caddesi No. 

n 112 de kabul eder. il 
:: Salt ve cuma günleri saat 14 den İ 
li 18 ıe kadar parasızdır. ! 
nım:mmmm- ıumwmu:-m rua&'I-· .......... Cll.nm§ 

il HABER'in ~i 
H -
ii Şelker !! .. .. 
ii kuponu H 
i~ - 20 - 9 :: = ii Bu kuponlan SO cUn ne~ece ı 
:: tiz. Onlan ber&ilD kealp aakl&J'ı 
g nız. SO taneainl bir eerı ballnde bt- i 
H rUrtirip idaremize getırenıere bir 
ii nuına.ra vereceıtz. Sonra ulual eko 
55 noml ve arttırma kurumwıun İltan .. 
i! bul ıubeal ta.ratmd&n tayin oıuıı-... 
i! calc bir c11nde bu numaralar aramı 
i! d& kura çekllecektır. Redfyelert 
ii cemaıı ıııoo kilo ıekerdlr. 
11:~1amnı1Mmmı:am:::mmm 

- 115 
?X mr:= ;=; TC 

......................................... 

Erkekler nezdinde 

nasıl 
Muvaffak oldum ? 
Güzelliğim asri zaJ11anın 

bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde · artmıştır 

Cildim, hemen ya 
n ölmüş bir halde 
ldi. Buruşmu§, sol· 
muı ve ihtiyarla • 
ınııtr. Maamafih 
karakterim henüz 
gençti. Dan11 se
viyordum, fakat 
hiç kimse beni dan 
aa davet etmiyor· 
du. Bugünün er. 
kekleri, cençliği 
arıyorlar. 

Nihayet bir cilt mütehassııı 
ile istişare ettim. Dedi ki: Cildi. 
min "Biocel,,i cildi terli taze tu• 
tan kıymetli cevheri • azalmıt • 

& 

tır. Fen, aon zamanlarda "Bi<>-
cel,.i genç hayvanlarda gizlen.. 

mit cilt hüceyrelerlnden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol
muıtur. Tıpla cildinizin "Biocel,. 

i gibidir •• Bu cevher; §imdi cil· 
dinizi beslemek ve gençlt'ştirmek 
için matlup nisbet dairesi'lde To 

kalon kreminin terkibinde mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resim!crd.e gö· 
rüldilğü gibi memnnniyetbahş 

neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi 

cilde ıon derece yapı~ma hassa
sını veren hususi ve kıymetli 

maddeleri ihtiva eden yeni ve 
gayet ince bir pudra kullan'dım. 
Hemen hemen gayrimer'i olup 
sudan, yağmurdan ve tagayyU. 
ratı havaiyeden kat'iyyen müte
essir olmadığı için banyonuzu a
lırken veya sıcak bir aalonda 
dansederken terleseniz bile yU. 
zünüzde sabit kalır. Bu yeni 
pudranın şayanı hay!et ve ori· 
jinal renkleri vardır. Bu cazip 
keşif pek büyük ve mali fedaktr· 
lıklarla Tokalon müessesesi ta. 
rafından temin edilmlıtir. Ve 
Tokalon pudrasına karı§tınlmış
tır. Her yerde Tokalon krem ve 
pudrasını arayınız. 

• 

Binlerce Tokalon müıteriıinden müeueıemize mektup' 
yazanların müıahedeleri, kendiliiinden ıelen ve kıy· 
metli delillerdir: 

( Krem ve pudralarmızı kullanmak ıuretile yijzümü. 
zün düz ve pürüzsüz hale geldiğini gör dürn. Bu hal ar 
kadaılarmun bile nazan dikkatini celbet ti.) 

-~ M. F. S. M. Buna· ~ 

(Tokalon kreminin yüzdeki kabarcıklar için çok isti
fadeıini gördüm. Bu krem ve e§ıiz pudralannız sayesin. 
de düzgün ve beyaz bir cilde malik ol dum.J 

Z. B. M. H. O. -. .Fah• 

Mektuplann aııllan dosyalarımızda saklıdır. 

Ceyhan KöprUsil demir üst yapısı inşaatı 
Nafia vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Evvelce ayak kısmının ihalysi yapılan Seyhan 

vilayetinde Ceyhan köprüsüoün Demir üst yapı inşaatıdır. . 
Keşif bedeli 102,375 liradır. · 
2 - Eksiltme 20.8-937 tarihine müsadi! Cuma günü sbt 16 d.ı. Nafıa Ve.. 

kaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 513 kuruş muka. 
bilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için Wiplerin 6369 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve mUteahhitlik ehliyeti fenniye vesikasiyle Demir Köprü iı;ılerinde 
ihtisası olduğunu ispat den vesaik ibraz etmeleri lazımdır. ''Türkiyede Mü. 
messil veya vekili bulunmıyan maruf ve mUııtehir yabancı firmalardan müte
ahhitlik vesikası aranılmaz.,, 

İsteklilerin teklif mktuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evve. 
tine kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 

.. ,(3867) 



-Daima Radyolin-
Çünkü o sizin hem dişlerinizi hasta
lıklaı dan, hem paranızı yabancılara 

gitınekten kurtarmıştır 

RHDlOlift 
Müstesna bir 

formülle ve aza. 
mi itina ile yapı · 
dığı için yurdda 
ecnebi mamuli · 
bnın hakimiyeti. 
ni ortadan kal ,. 
dımıııtır. Kazan 
dığı bu rağbet 
sebebiyle elde 
hiç ıtok bulun -
durma dığmdan 
da mütemadiyen 
taze ihzar oluna
rak piyasaya çı -
kanlır. 

Radyolin kullanınız; sade dit
lerinizi temizlemek, korumak ve 
güzellettirmekle kalmazsınız, verdi
ğiniz para da kendi cebinizde 
kalmıt olur. 

. .... 

Harbiyede ra DD Bahçesi alatoılt8 
l9 kısmı 

Mısırdan beklenilen film yıldızı 

T AHiYYE MUHAMMET 
Gelmiştir 

Pek yakında seanslarına ba,hyacakllr. Proııra:nımız aynen deveJll 
etmektedir. TL. 42872 ~ 

• F -raf A örl r·n müj e 
En kuvvetli ob)ektlflerle mücehhez Almonyanın me,hur(B E İ E ~) 
FotoAraf maklnaları & ay vade ile FOTO DOGAN mao•' 
••nda •nt.ımaktadır. Bu fırsattan istifade ediniz. 

~---.. ADRES: Sfrkecl Hamldiya caddesl No. 32 FOTO DOOAN 

HIERAKŞAM 

Münir Nureddin 

Panoıama. 
de 

Nlğdeoln Şekerpa

re ve Dareodelerl 
• • • 

5 kiloluk Şekerpare ve Darende ka-

Her akşanı 
Memleketin cın yUksek sanatklrlarlle blrllld' 

SAFiYE 

OKUYUCULAR SAZ HEYE'I't 

.. yısı sepetlerini Ankaraya 72, Be
yoğlu, Sirkeci ve lzmire 92 kuruş 
karşılığı Ek,.,presle yetiştiririm: 

1 KUçUk çocukları ellendlrmele ve ilk adım-1 Niğdede sebzeci Durmı"§ Ali 

ARTiSTLER 

SÜ ZAN 
NERİMAN 
K. MELAHAT 
MELAHAT 

YAŞAR NECAT!: KEMAN 
ETHEM ŞEFlK: PİYANO 

ŞÜKRÜ: KLARNET 
YAHYA HASAN DRAM.ALI~tJŞ 

AUlmeti 
farika 

1:::::::::::::::::1::1 
r. 
il .. 
n .. .. 
~a .. .. .. .. 
~ ~ 
~i 

'arını ko!ayca naretmeae mahsus sahncaktır. -------Jl!m ___ _ HASAN: KANUN 

il 
. F ı 

ISTANBUL 
Beyoğlu, istiklal caddesi Kallavi ( eski Glavany ) 

sokağın köşesinde 

TELEFON : 41429 
Resimli kataloğumuzu posta ile isteyiniz. 

ı.--- BAYANLARIN PARASKO: KEMENÇE 
N1HAD: NEY 

Doğumdan evvelki siyah lekelerini ve oı1 
bütı:.in .cillerini yalruz Tanburi FAHRi tarafından An~dolu halk türküleri. Ç&lıku~u J., 

FIYE tarafından milli oyunlar. Romen muhacirlerinden bir 

F Zı • 1• a" CJ 1 genci tarafından BOKREŞ radyoıunda dinlediğimiz Si 
musikisinin bazı eserlerini mutlaka dinleyiniz. Tel: 43703 

MASALARINIZI ÖNCEDEN TEMİN ETMENİZ RİCA OL 

giderir. -~~~~~~~~~~~~~-~ 

Nefis ve leziz makama yemek isterseniz? -••=11 fi o. T i F Q B j L Sarıyer iskelesi yanında yeni iJl§& edilen 

H. y d ı~-Dr. IHSArt SAM-1 ~I C L AL 1 t( er er e iİ Tifo ve paratifo bastalıklanna tutul 
ii mamaıt için ağızdan aiınao ttto hıp· Lokanta ve Birahanesindedir ~· 

I
· .. : landır. Hiç rıhatsızlık Yemt~7.. Her Modern tes!satı ve milli kostümlerini giymiş 8 Macar artistindeJI # 

keı alabilir. Kutusu 55 Kr. rekkeb fevkalade orkestrası, sayesinde §ehrin},izin en eğlenceli ve 
hir yuvası halini almıştır. fi iZ 

İtalyan usulü safi irmikten yapılan 

Kalabalığa maruz kalmamak için yerlerin evvelden temin edilıne'i 
~ MAi<KA GLUTEN MAKARNASINI lSTEYlNIZ Q olunur ~ 
nl &~~b~~i~m~~~nda~~ iı~-~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9 Fabrikası: Galata Ne catibey caddesi No. 167 i 500 Liraya 
na. ..~~~:~~~!.:~~-==~~~~!.~~~!.~==~~~.:m~~!m... l Satılık Ford Otomobili 

• i 
' 

ve ondan mütevellit baş ağnlanm de-
feder. MiDE ve barsaklan kolaylıkla 
boşaltır. Son derece teksif edilmi§ bir 
toz olup MÜMASiL MOST AHZAR. 
LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA 
KOLAY, ve DAHA KATI tesir eder. 
Yemeklerden sonra alınırsa HAZIM. 
SIZUGI, MiDE EKŞiLiK ve YAN· 
MALARINI giderir. MiDE ve BAR. 
SAKLARI ALIŞTIRMAZ .. 

Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defe· 
der. MAZON isim ve HOROS mar· 
kasma dikkat. 

Küçük şişesi çıkmıştır. Fakat bü-1 
yük şi~esi ekonomiktir. 

.::::::::a:nmmww::=-----:-=:11=ıA:::::m::m2ea ıu:::n:::m ::::::=. 

~i Pano r a m a Bahçesindeki u
1 fi Sünnet DQ~Qnü 0 

i: Havanın serin olması hasebiyle 22 Tem muz per§embc gO:.inüne tehir edilmi§tİr.Ü 

1 

500 lira F ord markalı spor bir 
otomobil acele satılıktır. Talip o
lanların arabayı gönnek üzere 
214 numaralı posta kutusuna 
.. FORo·· işaretiyle bir kart yaz 
maları kafidir. .......... -........... 

OözHeklml 
Dr. Şükril Ertan 

Cağalotlu Nurut-emaniye cad. No. 3C 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Telefon. 22566 

-Herakşam
Bagan 

'HAMiVET' 
N -

EFALi·N 
BAŞ Vli oi~ AGRJLARı GF<iP 

• 
VE NEZLEYi 

DERHAL GEÇİRii(_ 

• 

' 

TURA 
ÇOCUGUM• 

- , ARTIK 

. "' ),,P~RLOD~~ll 
\ DiŞLERiNi 

kORUMA 

VAKTiN 
GELMİŞTİR· 


