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~lrnanva hududunda Fransa 
iki köprüyü 

Gergin vaziyet 
devam ediyor 

Alman gazete
lerinin manidar 

neşriyatı 
Paris, 10 - Radio Mondialiıı haber 

verdiiğne göre, Fransız hükfuneti Al
manya - İsvi~re ve Fransa hududunda 
Ren nehri üzerinde Bal civannda Fran
eayı Almanyaya bağlayan iki köprüyü 
kesmi;ıtir. 

Başvekil Dıiladiye, Bahriye ve Hari
ciye nazırlarını k~bul ederek kendileri
Ie milhim bir konferansta bulunmuştur. 

Bu görüşmeden sonra bahriye neza-

ç 1 
reti mezun bütün zabitan ve efradı ge-

ek Os OV ak Ya milerine dönımğe davet etmiştir. 
Komünist fırkasının matbuat bürosu 

l'eyi8m yapılmasına 1.::::::::::::::. 
razı olmuyor • LiSAN DERSLERi • 

ı Kendi kendine 1000 kelime ı 
Prağ gazeteleri böy.e bir ı ite ı 

tek~ifin derhal • iT AL 't# ANCA • 

kesti 

Fratısanın bir torpido filostt seyir halinde... ~ 

Hatay kabinesi 
Hükümetin kanunlarını 
hazırlamağa başladı 

Dik çon<acealk ofiaıliil a'ff lkaınunHYI bDır 
~aç ~ülfi1® ka©Jaır Dkman ecnnuecek 

Antakya, 10 (Haber) - Hatay kabi·ı 
nesi, Millet meclisinden aldığı sal8.hiye
te uygun olarak yeni devletin kanunları
m tanzim ve neşre matuf mesaisine ha. 
raretle devam ediyor. llk çıkacak olan af 
kanununun birkaç gün içinde ikmal edi· 
leccği haber verilmektedir. • 

Hatay devletinin kurult'~ samimi te
zahürlere vesile olmu~tur. Bu münasebet 
le kolonel Kole tarafından verilen öğle 
ziyafetinden sonra, Hatay Millet meclisi 
reisi bir ak~ ziyafeti vermi~tir. 

Hatay devlet reislerinin ve mebusla--· 
OIF" Devamı 10 uncuda 

Hariciye Vekilimiz · 
Cenevre yolunda ı Haber okuyucuları, lisan ı 

t d?~slerinin .~uvaffak.ıyetini t Fransız Hariciye Nazırının .. t\nkara ziyareti 
t hılırler. İngılızc~, Fransızca t tarihi cenevrede kar urla~ lırıiacak 

l>r,reddedileceğ~ni yazıyorlar 
l>ıtbi ~· 9 (A.A.) - Çekoslovakyada 1 neşredilmiştir. Bu tebliğde B. Hodza. 
~btr;ıt.Yapılması hususunda dolaşan run bu akşam Südet Almanlar fırka. 
~lııg crı mevzuu bahseden Lidove No- sı mümessillerini kabul etmiş olduğu 

'•ş11:iltctesi diyor ki: beyan edilmektedir. 
-..,}ta .~1nı açıkça söyleriz ki, Çekoslo- Bu görüşme esnasında M~ravska • 
~one ~~ın bir plebisit meselesi yoktur. Ostrava hadisesinin tasfiyesi mevzuu 
~Qr~ ır teklif her kim tarafından vaki bahsolmu§tur. Hadise tamamile tasfiye 
c-ıcbia· <ılsun, kat'iyyen reddedilecektir. edilmiş ve müzakerelerin mevsimsiz 
tktsj ıttcn bahseden ortaya harp teh- olarak inkitaına sebebiyet vermiş o. 
~ Sıkarır.,, lan maniaların ortadan kalkmış olduğu 
Q~ müşahede olunmuştur. l>rag erelere başlandı B. Hodza, tarafından Südet mümes. 

' 9 (A.A.) - Resmi bir tebliğ _.-Devamı 4 üncüde 

ı Al?1anca d~rsl~rınden sonra t Hnriciye vekili Tevfik RUştil Aras, 
tapu metod uzerıne hazırlanan:: Milletler Cemiyeti asamblesinin 102 inci 

• iT AL y ANCA • toplantısında bulunmak lizere dün akı:ıam 
t t ki ekspresle Cenevreye hareket etmiş .. 

t 14 Eyhil Çarşamba t tir. 
t glinii çıkacak olan t Hariciye vekilini Sirkeci garında, Ri· 
• t yaseUcUmhur Başyaveri Celal, Riyaseti-

• 1938 Resimli Hafta • eilmhur umumi ktıtibl Hasan Riza, Vnli 
• t Muhiddin Ostnndağ, polis mUdUrü Salih 
t l\lecmua ında verilmeye t Kıhç, Romanya, Yunan, Sovyet, lrnk, ı. 
t ha lanacak t ran ve Fransız elçileriyle §Chrimizde bu
t 32 Sayfa: 5 li'tiruş t ıunan elçilerimiz tarafından uğurlannıı§-

he !~':! ~ ı: ~ ~ ~ r! radı ~i;~tr=-~:;~ ~~#~~:§?~lf~.~~~ nevredc, Bruk@ ve -daOOd ~Um 
~ 1 mlştir• hariciye nazırlariyle de mUllkatlar ya • 

Riiştii Aras ve ]orj Bone 

Hariciye Vekili Tevfik Rilşdil Arruı, Ce-

~eçit resim eri, fener alay arı, . 6 .,_·Frnnsu; hariciye nazın Bone'nin pacnktır. Yolda Bulgar hariciye nazın 
Ankara ziyareti tarihi beynelmilel vazi- Kösclvanofla da görü~csi muhtemeldir. 

t~'r b Ü y Ü k mera s m ya p 1 d 1 . ! yet dolayıslyle akt't §Ckilde tesbit edi- Tevfik RU§til Aras'm dönUşUne kadar 
tirıı-.,u 9 sah f e d,. r lememlşUr, Tevfik RUştU Aras ile Bone Hariciye Vekaleti işlerine Adliye Vekili 

ttnu . -. İzmir. kurtuluşunun yıldö· ı setti. Öğleden sonra yapılan büyük ge. bunu Cenevrede kararla§tıracaklardrr • ., Silkrü Saraçoğlu bakacaktır. 
~~~~~~~ş~~~~~ak~.~~~~~-~. ~- ---------------------------

lq ~~~ve parlak merasimle kutlula- lar söylendi. ••••••••••••• ••••••••••••••••• Da h 
1• 
I 1• ye 

1
• k tı· s 

8 
t ve 

~ kından başka civardan da Ka~ıyakada büyük Onder Atatürkün : Mh""VS1M1N Eı.~ BUYOK : 
~~i~ti.dSaolaYisile lzmire 60·70 bin kişi ı · MUSAMERESl • 
~.~allıld hahleyin ilk merasim şehitlik annesinin mezarında büyük merasim ya· : : ı • 
~"ll 16 ı. Su hazin törenden sonra ordu pıldı. Bu merasim sırasında muallim Ve- : Bu 8 k ş 8 m : m a 1 y e ve k i 11 eri 

t t"""~ı· e evvel bugün Izmire girişinin d_~de il~ Izmir mebusu KAnil birer nutuk : r AKSIM 8 BAHÇEsı·= v -··ısı ı tek soyledıler. : • : 
~ati ı;- errarn gösterildi. . • ALATURKA KISMINDA • h e e 1 d • ı 

kallı az}ı Gateç, kışla balkonunda hal· Gece karada ve denızde donanmamı· : : ş e r 1 m 1 z e ge 1 e r 
r nutuk söyliyerek 1zmirin zın da iştirakile büyük fener alayları : Tnfslliib Dördüncü S:ıyfadadır : 
kurtuluşu hatıralanndan bah yapıldı. 1zmir §eillik içerisindedir. • ............ ••••••••••••••••• W: Yazısı 10 uncuda 
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dladisefec,likictec 
Antikomintern 

pakt 
Yazan: Nizameddin Nazif 

Tecavüzi, tedafüi bir büyük harp 
!ttifakını pek nndıran bir anla§ma 
plAtonik bir aşk mektubun.dan daha 
akim bir hal aldı. 1938 in hadiseleri il
.zerinde en müessir rolü oynayacağı sa· 
nılan Japon - Alman - İtalyan paktı, 

bugün bir harp kombinezonu olmaktan 
$lkmış, üç devlet arasında sadece siya
at polis teşkilitlarının faaliyetini kar§ı· 
bkh olarak tan%im eden bir iç emniyet 
anlaşması derecesine inmiştir. Biribirl 
ıardı sıra çıkan iki mUhim siyasi buh
ran, Antikomintem paktın iki mühim 
imzacısı tarafından ardar.da mlnasıı
la§tmlmaama sebep olumıtur. 

Uuk Şarkta, Kore· Şarkt Siberya -
Mançu hududundaki iki tepeyi vesile 
ederek Sovyet Rusya, Japonyaya hiç 
beklenmedik bir zamanda umulmadık 

bir darbe indirdiği zaman siyasi Alem 
bun.da antikomintcrn paktın askerlik 
mekanizmasını tahrik ettirecek gidi ve 
açık bütün şartlan görmü§til; J:ıpcnya 
:Asyada Sovyct Rusyanm tam bir dü~ 
manlığı ile karşılaşmıştı .. 

fmzalanıpnın Berlinde, Romada, ve 
~okyoda ne debdebeli bir tarzda bay
ramlandığıru bildiğimiz bu siyasi itti· 
faktan Ja~nyanm azamt istifade te -
min edeceğini muhakkak a.ddetmemelc 
f~in ortada hiçbir sebep yoktu. Kendi 
telakkilerine aöre nasyonalist olan bir 
Japonya, Çine en kahredici darbeyi in· 
'dJrmek üzere iken Almanya ve ltalya 

ile müştereken husumet izhar ve tevcih 
ettiği kominternin kuvvetleri tarafın -
öan bir harbe tahrik edildiğini, teca
...UZc uğradığını,, arkadan vurulduğu

nu müttefiklerine bildirmiıti. ''M.anço· 
&ki seferi kuvvetler müstakil kuman
~anhğı,, emrine Tokyo, milyonlar sar
federek hazırladığı taze kuvvetleri en 
milhim saydığı bir vazifeden ayırıp 

gönderirken Derlin ve Romadaki bU· 
yük elçilerini de Musoliniyi ve Hit
lerl müıterck harekete meylettirmeğe 
memur etmişti. 

Antikomintern paktı imzalayan üç 
C!evletin ne çevı1: bir atılganbğa, ne 
mükemmel bir dinamizme sahip olduk. 
lannı bilenler bu temaslar.dan en kısa 
zamanda mUhim mUsbet neticeler çıka· 
tağmı ummuşlardı. Fakat geçen 24 
saat biltün tahminlerin dı;ı::da bir neti
ce vermiıti. Roma ile Bertin, Tokyo 
kabinesini deh§etli bir hayal kırıklığına 
ıuf ratmıılardr. 

Japonyaya hiç bir mu yardım yapıl
mamıgtı. Fagist İtalya ile Nazi Alman· 
yası yalmz manevt muzaheret vaad~t
mişlerdi. Yani; 

"Altati Mikadoya uzun ömllr versin .• 
:Allah Japonyayı kazadan bclBan kur
tarsın.,, nevinden bir dua ile işi eavuı· 
turmuşlardı. İki gUndenberi de Al
manya, Orta Avrupada saplandığı da
'\'a i~in Japonyadan müzaheret aramı~ 
bulunuyor. Japonyadan bun1 gelen ce· 
vap Bcrlinle Romanın bir müddet evvel 
Tokyoya gönderdiği cevabın ayni.dir .. 
Şimdi de prens Konoe Japon pagodla
:nnda; 

''Allah Hitlerin sünglilerini keııkin 
ttsin. Allah Almanyaya zeval verme· 
•in . ., 

Nevinden b!r dua okutmak vaadinde 
bulunuyor. 

• • • 
Orta Avrupa buhranı hid devreye 

'girdiği zaman, bu mıntakada statüko
yu muhafazaya karar veren devletlerin 
mefruz bir harpte hangi kuvvetle mu
hasama halinde bulunması muhtemel 
olduğunu tetkik ederek biz bu sütunda 
§U neticeye varmıştık: 

Antikomintern paktın i~lemesi ihti
mali azalmıştır. Ja?Onya milttefiklerine 

• lstanbu!da belediye intihabatı cvtıelce de yazıldı~ı gibi 1 birinc'iteşrinde 
başlıyacaktır. Seçim hazırlıklarına devam edilmektedir. ltıtihap listeleri 1'1 
ey lal akşamı indirilecektir. Şehir nıcclisiniıı önümüz.deki lıaf ta fevkaldde bir 
toplantı yaparak seçim gününün temdidi hakkında bir karar alması muhte-
meldir. Resim, Beşiktaş kazasında listeleri tetkik eden ve isimlerini ara • 

" Mardin lıalkevi binası önündeki salıada büyük ve nıo.dc111 bir aile par~& 
tesisi takam'1r etmiş ve toprafm tesviye işi bitmiştir. Parkın emsaline foılt 
mükemmeliyette olması için lıiçbir fedakdrlıktan çekinilmiyccektir .. 

Parkın ortasına Atatitrkiin büyük kıtada bir heykeli dikilcctktir. Resitn 
)'an vatandaşları göstermektedir. park sahaSttıda devam eden faaliyetten bir intibaı tılbit ediyor. ---
---------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Atatürk köprü

sü ;nşaatı 
KöprUnUıı yerinde 
kurulmasına başlandı 

Dubalarının inşası ikmal edllmio olan 
Atatürk köprtleUnUn kunılmaaı işi eU -
ratle Uerlemcğe baglaml§tlr. Köprtl inea
at grupu, dubalardıın ıeklzini dizmta ve 
bu dubaların yerleri tesbit edilerek de
nize demirlenm{eUr. Bu dubaların köprU 
istinat direkleri esasen dubaların ils -
tilnde hazır bulunmaktadır. Şlmdi duba
lar blribirine raptedilerck k8pıilnlin üst 
kısmının yapılmasma başlanmıgtır. 

Diğer on altı duba da kısmen Unkapa
nma getirilmiştir. Bunlar da yerlerine 
konulmuş bulunmaktadır. 

Unkapanı meydanında evvelce kakıl
mış olan beton direkler ar.asında köprü
nün istinat nhtunmm teıbftine başlan

mıştır. Bu nbtnnm inşaatı bu ay niha
yetinde ikmal edilecektir. 

K8prUnUn .A%abkapı sııh111ndeki iııtl • 
nat nhtımı için de beton kOJ±lar kakıl· 
ınaktadır. Bir taraftan da burada r:ıoy
dan açılma faaliyeti baelamıştır. Man
maflh köprü dubalarmm konulması için 
bu kısmın inşaatının ikmali bcklenilmlye
c:ektir. 

Sullanahmet 
camlfnln tamiri 

Vakıflar müdürlüğü Sultanahmet cami. 
inin tarihi Hipodroma karşı olan dı' av
lusundakı kıymetli kapılar bulunan geçit 
mahallerini esaslı şekilde tamir ettirmek· 
tedir. 

Avlunun Sultanahmet medresesile Da· 
rüssübyan arasındaki methalleri açıla· 

cak ve bunlar dıvarlarla beraber eski şek. 
line getirileceklerdir. Aynca içerideki 
revak ve meydan ortasında bulunan altı 
sütun üzerine kabartma işlemeli kemer 
taşlarile süslü §adırvan da tamir edilecek 
tir. 

yardım etmemek hatasına veya yardım 
edememek talihsizliğine dU,1ccektir. 
Roma - Berlin mihveri devletlerinin ilk 
merhalede sembolik bir tesanüd göster
meleri ihtimali vardır. Fakat Alman • 
yanın bu mihverdekl biricik müttefiki 
İtalyaya devamlı surette emniyet et
mesine mantıkan cevaz yoktur. Zira 
İtalyanın maksadı müzaheret vaad e
derek Almanyayı harp bataklığına sap
lamak ve geriye ~ekilip seyirci olmak, 
tngiltercye yamanmaktır. Binaenaleyh 
Almanyarun her hal ve karda ancak 
ken.di milli kudretlerine dayanması za· 
ruridir. 

Hadiselerin seyri bu t~hisimizi te· 
yit etmektedir diyebiliriz. 

Ni2amcddin NAZiF 

Ankara radyosu 
Cumhuriyet bayramında 

neşriyata başlıyor 
Tecrübeleri devam eden Ankara radyo· 

sunun bir taraftan da kadrosunun ikma· 
line çalışılmaktadır. İstasyon tecrübele. 
rin ikmalinden ve kadronun tamamlan· 
masmdan sonra faaliyete geçecektir. Bu 
tarihin cumhuriyetin on beşinci yıldönil· 
mü günü olacağı anla~rlmaktadır. Ağle
biihtimal istasyon o gün Ankarada yapı· 
Jacak büyük merasimi naklederek neşri.
yata başlryacaktır. 

İstanbul radyosu b~ spikeri Mesut 
Cemil Ankara radyosu alaturka kısmi 

Çürü··: çoraplar 
Sanayi blrllğl de 
tetkikler yapıyor 
Sanayi umum nıtidlirU Reead eebrimiz

doyken ticaret odasında eıın:ıyicllerle 

yaptığı temasl!lrda.. bilhassa çorab eana
yii erbabına hitıı.b ederek çorapların çU
rtiklUğündcn yapılan gikayeUcre işaretle 
halkın yerll çorablo.ra kartı emniyetini 
bırakrnıyan bu halin önUne geçilmesinin 
bir mecburiyet olduğunu Uive etmtetL 

San:ıyi umu mmlidlirUnlin bu sözleri 
şehrimiz sanayicileri arasında bilyUk bir 
tesir uyandırmıetır. Esasen muzır bir re
kabetin doğurduğu ve ipekli kadm çorap
larırun standardlıe edllmi!J olınasma 

rağmen devnm eden, erkek çorablarmda 
ise daha çok kendini gösteren bu halden 
bizzat çorab fnb~fkatörleri de §ikfi.yetçi 
bulunmaktadırlar. Fakat ba~lq.mış olan 
vaziyet bir turıu önlenememekte ve de
vam edip gitmektedir. 

MI ili sanayi birliği bu noktaları gözö
nUnde tutarak çorab i§inl esasından tan
zim edecek blr fonnUl bulmak Uz"re tet
klklcr yapmağa başlamıştır. Bu tetkik
ler yaln~ kadın çoraplarını değil, erkek 
ve çocuk çorablannı da içine almakta -
dır. 

Mevcut kanaat bir kıınm çorablann i
malatının tahdidi rnzımgeldiğl merke -
zindedir. Mesela ince kadın çorablarmm 
hariçten selmesine mUsaadc edilerek bu 
suretle yerli sanaylin bir ıstıfaya mec
bur tutulması noktainazan da ileri sü -
rUlmektedlr. 

ii©lfl)\tcını amca
lril on cesa ırettn 

~fliğine tayin edilerek Ankaraya git· 
miştir. Sanatkar Hasan Reşid de alaf· 
ranga kısmı §efliğine tayin edilmi~tlr •• 

lstanbul radyosu sanatkarlarından mO 
him bir kısmı da Ankara radyosu için 
angaje edilmiştir. 

Londra radyosunda staj gören Emel 
Gazi Mihal Ankara radyosu başspikerli· 
ğine tayin cdilmi~tir. Bundan ba~ka is

tasyon günde 22 saat devamlı neşriyat 
yapaca~ı için ilç veya dört spiker daha 
alınacaktır. Bunun için bu ay sonunda 
Ankarada bir imtihan yapılacaktır. Bu 
) eni spikerlerin fransızca, İngilizce ve al. 
manca lisanlarından birini mükemmel 
§ekilde bilmeleri §art olarak bulunmak· 
tadır. 

Türk dıılıııçlerının 
bir movoffukıyetl 
Deniz ticaret müdürlil~ünce yedek li· 

man yapılmak üzere taranmakta olan 
Amasra limanında Türk dalgıçları mu· 
vaffakiyetle çalışmaktadırlar. Burada 
\'aktile batmış olan iki geminin enkazı 
çıaknlrnaktadır. 

Kaza kurbanı 
iki çocuk öldü 

Dlln gece ve bu flabah §ehrlmizde iki 
füil:n vakası olmuştur. Bunların kurbanı 
bir mUddet evvel muhtelif kazalara uğrı
yan iki çocuktur. 

Birkaç gün evvel Unkapnnındıı denlı: 

kenarında balık tutan iki çocuk Uzerle
rine ytkılnn kerestelerin altında kalını§
lnr ve bunlarcfan biri derhal ölmUıı, ve 

Rcceb oğlu Yaear lemindeki diğer ço
cuk da hastaneye ve oradan da evine kal
dırılmı§tı. Yaıar bu sabah evinde ölmUu 
ve adliye doktoru Enver Karıutı tarafm
dan gömillmealne izin verilınl§tlr. 

İkinci kurbnn Sillivrido bir otobUs 
kazasında yaralanarak dUn Şl§li çocuk 
hastanesine yatmlan 13 yaşında Melike 
isminde bir kız çocuğudur. Melike dUn 

gece yarısı ölmilııtUr. Enver Karan cese
di muayene etmiş ve oefnine izin vermig
tlr. MUddeiumumilik her iki htidlıse hak
kında da tahkikat yapmaktadır. 

ipekli kumaş 
kaçakçıhğı 

Halepteo mal getırell 
Uç kişi yekaland~ur 
İkinci şube kaçakçılık bilro~u ~: ıca· 

lan dUn, Haleptcn memleketuntz iiÇ 

çak ipekli kumaı getirmekte ola~ yr 
kiıiyi yakalamıılardır. Muhaınıne Jı;lti• 
aih, Zeki ve Ali adlanndıki bu Uç. ey• 
nin miltemadiyen Halpten TUrk~~fl ., 
bavullarla ipekli kumaı ve e§YI tarı• 
dıklan, öğrenilmlı ve takibata ~I ~ll· 
mııtır. Nihayet diln F11ih, Zekı ~:ııl • 
nln Alemdar ctellndcki odaları . ço~ 
mıı ve Uç bUyilk bavul içinde bır 1'C~ 
ipekli kumatlar, ipekli kadın -1e ert\lt'• 

çorapları, ipekli kravatlar bulunınut ~ 
Kuma§larla beraber yakalanan .. ,. 

,e\'"' 
kaçakırr da bugün mahkemeye t<'" 
dilmiıtcrdir. Yapılan tahkikatta Uç rııU· 
ça1tçının Halep - Tilrkiye arasında ıt • 
temadlyen el.dip geldikleri ınl•ıılrrı 
tır. ~ 

Balkan tıp 
haftası 

Bugünkll celsede 
kapanış nutuk1 8 r• 

s6y lendi ~ıııe 
Beulnci Balkan Tıb haftası ıneşaı"•.10" 

devam edlyor. Bu sabah saat ond~ dife1'· 
va kaplıcaları başdoktoru ve gene JXlBdell 

törü Nihad Reşad tarafından "Bir ıeJ!1'~ 
suyunun etUdUnU ne bakıındall ıcoııfe
etmek l&.zımgeleceğine dair,, bir ıoe• 

ki halta 
raruı vermi3 ve bunu mUtea P ıet1t• 
saf.sinin kapanma nutukları s8ylenJl'.l"telıl 

ınuµ 

DUn eabah Unlverslte~i ve ... af· 
azalB•• 

hastaneleri gezen konfcrnns ıanıo1'' 

leden sonra Yıldız ııarayında toP rcs6' 
lar, Romen delegasyonu reisi prode!i#· 
Dr. Gheorghlu, "rahmin vaziyet diı:ıleıı• 
Urmcaı,·, hakkmdakl çok aı!ka ue 
miş olan konferansı yap:ınıııtır· tebliJJer 

Bunu mUtealdp muhtelif iJ.ınf dal' cW 
yapılmış ve bunlar geç vakte ]ta eıeıelet 
vam etmiştir. Bundan sonra d eıoelf 
şerefine Park Otelde bir aıceaın 1 
verilmiştir. ______,,. 

Atatorl< 
Perls elçlinlzl 
kabul ett1Jer

1 
uJl'.lıııJt 

;aeitı c • 
İstanbul, 9 (A. A.) - bçe ~rt 

Atatürk, dUn akeam voımaba ., ıcııbll1 
yında Parfs elçimiz Suad l)a\'tıZ 
buyurmu5lflrdır. 

1 
!Xlaııaı.ıl 

Suad Dava.z, bu Babalı vapur a eıcet et· 
memuriyetine mUteveccu:en hat 
miştir. __ 

AzledlleD 
milteveıll ler ıreıerjDJ 

Evkaf idaresi ötedenberl ,,.ı aıcı:tı-r' 
. d olan v ucı 

yapmıyan ve uhdelerlll e uerl bir ıo 
alAka göstermiyen mUtcvell uw:elli • 
dettenberi aramaktaydı. Bu ın ğıncıı il' 
!erden yapılan iki tebligata ra baOı.ııı· 
lerine bqlanuyanların az1ııcrtııC 
mı§tıı-. 
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~ata dait 
Şarab ve su 

t:> ÜNl{{j gazetede bir haber var
lcaıcti dl; Gümrük ve İnhisarlar Ve
'ı-'lda~ ~arabı inhisar maddeleri ara
ltıaksat Çıkarmak istiyormuş. Bundan 
1 ta " ı k 'tihıak· , mem e ette şarab imal ve 
lçkiler 1111 teşvik ederek çok ispirtclu 
~ahtıak :Y~ri?e şarab kullanılmasını 

llu •• ıınış. 
lııC:ıtleı~abere çok sevindim, çünkü 
~ ı:ı:ette b tcnlta" §ara ın yayılmasını, şu 

de,, d" ız, kokusuz, tadsız mayi mad-
1Ye ta "f • llıasını be rı edilen suyun yerini tut-

bı.ı }'a n de isterdim. Gerçi ben de 
her su§a kadar yemek yerken su içtim, 
İfü1 , b sadığım zaman su içtim ve benim 
k~ttll) en :Yaşta olanlar için artık sudan 
lJa &ö ~.anın imkanı yoktur. Fakat pek 
1aretı' t.up anlıyorum ki su, insanın ha-

nı k • değifd· esnıeğe yarayan nesnelerden 
lııitte~r .. Biz, mütemadiyen susayıp 
~lbuk~~ıyen, bardak bard:ı.k su içeriz; 
lcriı:ıd .renklere bakıyorum, yemek
'tta~ ~hır iki bardak şarab içince, en 
llııl'orı avalarda bile, bizim kadar susa-
"' • ar. d l k' ·~reti . ' eme~ ı şarab onların ha-
·~. bi~~ esaslı bir surette kesiyor v-: 
>or. 1 an::ak bir müddet için avutu-

Sııyu 
~tıııll'ı.ı n başka kusurları da varr.lır, 
liirıu t zı §ara btan daha çok ş · şirir; her 
~esi k Cdbire rağmen iyice temizkn
but~11 abiJ değildir. Kaynatılınca büs
oıur. Al~dsrz, insana fena gelen bir şev 
bi~ittı. kgırJık verir. Bir öğle yemcğinü-c 
1~ i~ft adar ekmek yeyip bizim kadar 

Nl b' ~l:Ua1t ır adamın scnra çah~abilmcsi, 
bıı~İtk . arzusunu duyması doğrusn 
~altsa~ır kahram~nl k sayılı~. Ekmeği 
tl:ıı \j Ve su ycrıne şarab ıçsek emi
daha Salışnıa kabiliyetimiz bir kat 

iltta k 'ic . c.a tır. 
tr.._şıırn·ıc · ·· · · 
0
·n ih . 1 a emıyetı ınsanın ısp.r-

. tıı ~~~1:acı olmaıdığmı söylüyor ama 
~l ınanamıyorum. Bunca asırdır 
dı, • ilrı n § b . . d . . '•t Ya b' ara ıçmcsın e, onun ıca-
lt~aı ır tan~ıya, ya bir peygambere 
~ Ctlh • 
ır. l)· ·Csınde elbette bir hikmet var-
>a~1 0/~Iinı ki insanrn ispirtoya ihti
~ ~~"llaclığı dcğrudur; fakat zaruri 
l r ~ bu gıda vücudumuza ha.§ka 
qt lıvvet ·ı • d" s· . . ~ttj • ı ave e ıyor. ır musıkı 
1. le ~ın kons::r proğramları üzerin.de 
lh. 1r söz .. "k' · d '"t varmış: musı ısız e ya-
d arııa ın ·k· ·ı ld ~ k d · · L 1 us: ·ı ı e c ugu ·a ar ıyı .,, · ır . <11r:~ ', • ız de bunu taklicl ederek deye-
ı:~· ~ı · ... . 
• ~ t :ı . • ıspırtosuz da yaşanır ama 
~ ~ırto ıle okluğu katlar değil.,. Zaten 
a k~t aleyhindeki cereyanlar asıl şara-

ltılı. §ı deg'" ·ı ak l" 'b· . . (J " ÇoJt • , r ı ve ems.a ı gı ı ıspır-

:ııatı olan ickilcre karşı cıkmıstır 
ti n ~ • · 
~Ilı: h llıazarratmı b:m de kabul ede-
.~ 1ıııı~.rşeyin fazlası fenadır. Gümrük 
~tiı,t' ~arlar Vekaleti de o kuvvetli 
"t' ın Y . ıl'or erıne ~::r<ıh:n kullanılmasını 

lı 1'11ttş. 
~ ilıtat b 
l eı.ti ttnun için şarabı inhisar mad-
)' ar 
• 1 y01 asından çıkarmak b:Im m en 
,_ r ~:ı:tı,:111.tdur? yerli şarablarımız hiç 
<qr,,,, «n p k · . ~ ·•ı, it e ıyı o1ır.amışt•r; fransız-
t.}abb <ılyanlann, hatta alınanların 
"l( «tı ·1 
ı. !tir. r 1 e rekabet edecek hale gclme-
"'lt rı.:. al:at b .. l l' k' ·nı . t -..:.ctt} ana oy e gc ıyor ı ı 1ı-
'~i. cl"ri . d·~- d . sı.. ~ arasına g;r ıgın enberı. 

'YU "C n· •
1 

t2,,.,. ıs bette pahalrlasmışsa bil., 
, • l .. •ışr . -
Ilı ili Çek· ır. Inhisar İdaresi şara bdan 

tıı· ·ıncc b .. 1 ' . . ), ın d • ugun e ae e<lılen ılcrle-
~ •t Dah el kaybeclamesi k;ıbildir. Kalı-
cıı a ılık . . ~ ~laşt tncselesı. tnhısar şarabı 
Ctt ırama ., ı, t •a • z mı. mademki mcmle-
tc,,. ~ rab 'k• 11 

1,. •ııy0 u an imasının yayılrnz.sı-
"i'!'I r, İnh· 
1~ ı ke . ısarlar Vekaleti şarab sa-

rak u lldı kontrolü altında bulundu· 

,~~il İ1l~llzlatırs3 <laha iyi olmaz mı? 
~r le c;...,erdcn anlamadığım için bu 

~;1'1 ;ıa,~p verecek değilim; fakat şa-
ııı~ıı Y lnı1sının isten:Imcsine çok 

tı Oldum. 

Nurullah ATAÇ 

musik i 
~ ~~i .. d P r · I P r i 
l ıı >nu 

-..... ~ ha1!<"' 1 ıtlcn : 
1 ~ \'lrnizct ._. 

1 
C' piyano, ,·iyolonscl. bas .. 

1 
~ ıı t:ıı •oro de>rslerine bu sene de 

~ ......_ \>e e b lolumı.eaktır. 

~ 9·•g e :
1 

ve e>ski talebenin 1 ill..teş- 'ı 
~ bırl:'r r ıldar ltn),tlarrnı yaptrrmak i-
~~ Ol • ' 1atı ograrıa H:ılkcvi bürosuna 

ı arı v 
l, tanı.. e bu suretle kay1tl:ırmı 
~t "'rın ·ı 

========-==~=====H~A;;B~ER - 'Aksam ooeta., 3 ====~~===============================~ 

? 

Alfonsun oğlu bir oto
mobil kazasında öld •• u 

tedJm rlYı v e f a etsev<dl ı 

Franko ISpanyasına 
k ı .. al o lacaktı! 

ı rülmüyor \'e bir tara(tan zafiyeti, diğer 
t -:rnftan hastalığı tedavi edilmeye başla

I\ont J(oı•adonga t•e son karı~ı 

Eski İspanya kralı Alf onsun büyük oğ
lu Kont KaYadonga ı\merikada l\liam~de 
ölmüştür. 

Kont, uzun müddet aşk maceraları ve 
e\'lcnip bo~anmal:m ile meşhur olmu~tu .. 
Fakat son senelerdeki hastalıkları da 
kendisini acınacak bir kahraman haline 
koyuyordu. Bununla beraber ölümü bir 

kaza netic~sidir ye kont gene bir kadın 
ytlzü:ulen bir otomobil kazasına kurban 
gitmiştfr. 

Kont Ka\'adonga bir gece, l\liamide 
bir barda g~ç ,-akte ka::lar c:ğ 1 cnmiş, son
ra bar bzlarrndan birini alarak otomobi
line binip kö~küne doğ.-u yola çıkmıştır . 
Fakat süratlc sürcl~iğıi oto~l'bili bir tel
g:af direğine çarpmış \'e otomobil parça. 
lanarak l~endU ağır, bar kızı hafü suret

te yarabnmıştır. 

Kont, bu yaraların tc"'irire, e~asen 

bozuk olan sıhhati ile. dayanamamış ve 
bir iki gün süren tedaviden sonra ölmüş

tür. 
Bugiln nomada bulunan eski İspanya 

kralı ı\lfons ile kontun annesi kraliçe 
Enaya ölüm haberi telefonla bildirilmiş 

tir. 
Kont 31 yaşındaydı \'e bundan beşse

ne e\ \el. Kübalı bir kızb evlenerek. ,·clı 
ahtlik hakkından \'azgeçmi~ti. Çünkü ba_ 
bası oğlunun bu kızla e\·lenmesine razı 
olmuyordu. Kral. oğluna bunu kati ;e
kilde sö~ !emiş. fal:at ı~ont fikrinden vaz
geçmecliğin i bildirmişti. 

Bunun üz~rine, kralın katibi kontu fik
rinden vaz~eçi:mc~;: ,.e baba"ı ile barış

tırmak istemi~ti. Lakin, kont buna da 
re::! ceYabı \'ermiş ,.c bütün pren~lik hak. 

1 
kından \"azgeçerek 11 hazıir~n 1933 de, 
artık İspanya tahtına ne kendisinin, n~ 
de htikbaldt! çocuklarının ha't 1 

miyecc!dc:ine dair bir \'~s:ka imzalamış

tı. 

On gün sonra. kont Ka\'adon~a ile 
Edclmire ioıninde1d Kübalı l,ızın ! sYiçre. 
de Lo;:a:ı ~ehı · ndc ni!·f.hlan kıyılryordu. 
Dü~ünlerind~:1 sonra kontla karısr halay 
!arım Fransada gcçirm'.'llcrdi. 

Alfo:1sun oğlu bu izcfü·acmdan .en·cl 
Asturra prensi üm·anım taşırdı. Prens
Jıik haklarından vazgeçtikten sonra kont 
Kava:-Jonga i~mini almr!itır. 

Kontla karısı bir müddet Pariste otur
muşlar. 19:31 de de kontes t\m"'rikaya 
gitmi--tir. Kont hir ~ene :;onra. 1935 te~· 
riıfr:.ani~indc Amerika) a giderek karı i
le buluşuyor 'e --onra beraber Ilava:ıa 

(Küba) ya gidiyor. 

1930 sene~nde kont, Ilavan:ıda kemik 
veremiac tutuluyor ve bacağından muz_ 
tarip olarak yatıyor. Doktorlar bir ame

nıyor. 

Yapılan birçok kan nakillerinden son
ra sıhhati biraz düzelen kont, ameliyat 
olmak üzere Nevyorka geliyor , fakat o 
zaman, tekrar zafiyetinden yatağa dc~e . 

re'.~ am~liyatı gene geri kalıyor. Konta 
?\'e\·yorktaki hastanede 11 defa kan nak
b~iliyor. 

Kont Kavadon~a tekrar biraz iyi olma
ya yüz tuttu~u anda karısı, boşanmak i
çin da,·a açıyor. Kont, Edelmıireden ay. 
rılmak i5temiyor ve davayı kazanmak 
için hirçok para ve zaman sarfediyor. 
Bu uğurda ayni zamanda sıhhatini de 
kaybediyor. 

Fa~rnt, davayı d3 kazanamıyor ve on· 
elan sonra hayatı büsbütün intizamını 
kayb:!diyor. Kont, sıhhatini düşünmiye· 
rek kendini daha fazla sefahate veriyor 
ve gene Havanalı bir kızla evleniyor. 

Kontun, l\farta Rokafort ile evlenecegi . . . 
haber \·erildigri zaman k 1 l\lf b . - Holl:ın.fada l,r:ıl.çe Vıllıı>lmınanın kırkıncı snllnnat yılc~ün"imü m"rasimi devam 

' ra • ons, u ız ctmel t d' r r · k k divaca da mani olmak i stemiş, hatta ' 0 ır. ı..r~ ~~cnı~ ~~ sene e\~·c: ~h ta geçtiği gün merasimin cereyan ettiği 
artık kendisini affedeceğini, eski hakkını Amsterdamdakı yem kilıse,, de bır ayın yapılmıştır. Resimde kraliçe, kızı Juliana 
tekrar yerecc«ini bildirmistir Fak t k t ve damadı prens Bernhard arasında kiliseye girerken görülüyor. 

,., . , . a on, 
premlik hakkını tekrar almağı kabul et
memiş, Kübalı kızla evlenmişti.. 

Yalnız, ondan bir müddet sonra , ken_ 
disinin İspanya tahtına hak iddia ettıiği 
Franko ile anlaşarak, general zafer ka
zandığı tnkdirde İspanyaya kral sı fati 

ile kendisinin çağrılacağı haber verilmiş
ti. Bu şayiaları kral Alfons tekzip etme· 

miştir. 

Bugün. kontun ölümü gle bu mesele ,-
kapanmış bulunuyor. Kontun her iki 
karısından da çocuğu olmamıştır. 

Dikens'e ait 
hatıra 

bir 

Meşhur edip çörekleri 
ve pasta ıarı pek severmiş 

On beş yaşında bir kızken meşhur İn

giliz muharrir arlz Dikens'i tanımış olan 
bir kadın, seksen sene evvelki hatırala
rını hala biitün canlılığıyla yaşamakta -
dır. 

Bugün 95 yaşına basmasının yıldönü

münü kutlulıynn Meri An Fuks isminde
ki bu kadın seksen sene evvelki hatrra
larını şöyle anlatıyor: 

"Ben o z:ıman on beş yaşında, sarı saç
lı, mavi gözlü bir kızd ım. Dikens çalıştı
ğım evin oğlunun arkadaşıydı ve bize sık 
sık ı;elircli. Benim yaptığım çörekler, bö
rekler çok hoşuna giderdi ve her gelişin
de onlardan yapmamı isterdi. Ben de o
nun geleceğini evvelden haber alır almaz, 
hemen bunl:ırdan yapardım. 

Dikcns çörekleri, pnstalarx kendisine 
vcrcli~im z:ımnn memnun olur ve bana 
tc:J::ol:kiir ed::-rek başımı okı;ardı ... 

Paz:ır günleri de kiliseye berıı.b~r gi -
dcr.lilr. I<'::ıkat o cl:scriya geç gelirdi. Bir
çok defa kiliscj'C ko~a koşa gelmiş ve 
en arkada yer almıştı. 

Delikanlı iyi gi) intr<li. Fakat bana da
im-ı, suçlaı ı fıızla uzamrş, kesilmesi lil.
zımmış gibi gelirdi .. .,, 

Meri An Ful;ıs romancıyı tanımış o
lanlardan s::ığ' kalmış hemen hemen tek 
ki:şidır. 

•l~lllllRllftmtlltltıtHflrfflllllhf11111 ıtılllnN l1t!1tı11ırll'""1t1tt1"lllllll 

@1 lQı ın u ~ ır n 1FD ta ır ~ !hı n 
Paz"';r lcsi ::ünü 11 inci sayfamızda 

b:ılaca~uınız. 

Erkekler de saçlarını 
modaya göre 
kesı · recekler ! 

Banka müdürü, atlet, aktör, asker 
nası l kestirmeliymiş ? 

saçlarım 

Bir lngiliz berberi erkekler için türlü 
türlü saç modı:sı çıkarmaya çalışm:ıkta
dır. Pol Glos ismindekı bu adam diyor 
ki: , 

- Kadınların türlü türlü saç tuvalet
leri olsun da erkeklC'rin niçin olmasın? 
Her kadının nasıl kendi tipine göre saç 
tuvaleti varsa erkeklerin de olınası la
zımdır. Bundan başka, her erkeğin saç-

!arını kendine mahsus bir şekilde kestir
mesine kadınlardan daha fazla lüzum var 
dır. ÇUnkil kadınlar sabah tuvaletlerini 
yalnız güzel olmak için intihab ederler
ken erkekler bu intihabı meslekler i ica
bı yapacaklardır. 

MP.sela, bir banka müdürünün saçları

nr ne uzun bırakması doğru olur , ne de 

(Lı'ltfen sayfayı çeviriniz), 

/ .'Ra-----~-ı-~f-e __ _, ________________ .., ... _______ -

IFil aı ır~~ete nırfl(çoOoll< 
<QJ ~m ~~aeır mn? 

B ı,.,.NDA~ ~ir müddet ~vvel de. ~aıet~lerde gözüme çarpmıştı. Bugünu 
genıo gunun meselelcrınden hırı halıne gclm~ş gibi. 

Var~vada bir Yahudi muhaceret hareketi hazırlanıyor. 10000 Yahudi 
genci Dr. \'ilhelm Rittel admda birinin reisliği allmda toplanmışlar yürüyüşe 

geçecekler. Romanyayı , Bulgaristanı, Türk~yeyi, Suriyeyi yaya olarak aşıp 
gerilerinde bırakacaklar ve Filistin kapılarına dayanacaklar. Maksatları dün· 

ynın gözünü Yahudi me~elcsine çekmek. 
Yahudilerin bu hazırlanrşmı haber veren gazete yedi bin Yahudi gencile, 

üç bin genç Yahudi kızının vücude getirdi~"i. bu on bin kişinin mavi gömlek 
giydiklerini, kalbleri üzerine Darnt yıldızı i~lenmiş bulunduğunu, selam şekil· 
!erinin tıpla Alman nazi selamına benzediğini, bunların da sağ kollarını bü· 

kük kaldırarak: 
-1 Iayl Ilitlcr! makamında: 
- Bayi lsraill diye ba~rırdıklarını i5aret ediyor. Ye bunalra da Yahudi 

fa5İ$tleri adını \'eriyor. 
Paşi-..tliğin bugünkü manalarından bini de ırkçılıktır. Acaba Yahudileri 

bu harekete şahlandıran ırkçılık mıdır? Almanlarla ltalyanların açıkça orta

ya koydukları bu prensibin, Yahudiler de kendi hesaplarına, Yahudilik hesa. 
hına gizli müdafii midirler? Alman faşistlcrinıi lalıklarma kadar t aklit ettik• 

!erine bakılırsa bundan şüphe etmemek lazım gelecek. 
Inı;ilizlerin 10000 kişiyi. toplu bir halde kabul etmemeleri iht~mali kar· 

şısmda hele liderlerinin söyledii:i §U cümleleri okuyunuz: 
- Biz mutlaka Fili~tıine gideceğiz. Zira Filistin hududunda vuru~arak 

ölmek. Lehistan topraklarında açlıktan ölmeye elbette müreccahtır. Bizim 
mak<>adımız. bütün dünya efkun umuıniyesinin dikkatini Yahudi meselesi ü
zerine çekmektir. Biz ne kurşundan, ne .\ raplardan, ne de İngilizlerin polis· 
!erinden korkmryoruz. 

Ya'.llırliye bu kahramanlığı yaptıracak herhalde ırkçılıktan baska bir şey 
olabilir mi? • l-ı li J5 d~ I 1 kte'irin cum:ırtcsi glinll 

~ olu Ialkcvi salonunda. bulunmalıı liyata lüzu~ gi~s~criyorl:ır. Fakat kont uıııtllllltftnaııtıtl~ll....._... 
_,,_.., ..... .usız ~u ıcın amcln-ata~ nı.ır. R 



.tÇERDE: 

• Tayyareci Sabiha Gökçen gelecek sene 
layyarcsile bir A\·nıpa turnesine çıkacak. 
hr. 

• Şehircilik mütehassısı Prost bugün 
Morsilyoll:ın şehrimize gelecektir. Profesör 
bu defa şehir planı üzerinde colışacak ve 
:KadıköyQn imar plılnını teshil edecektir. 

• İzmir açıklarında manevra yapon do· 
nanmomız, talimlerden sonra limana dön
müştür. 

• Ankara Erlik öAretmen okuluna alına. 
tak talebenin imtihanı ayın 13 üncü pazar· 
lesi günü Bcyo{!Ju Ak,am kız sanat okulun-

• tfa yapılncnklır. 
• Çnmlıcad:ı. erkek muallim mektebinin 

Balmumcu yatı mektebine naklinden sonra 
boş kalan binada bir kız lisesi açılacaktır. 
Liseye Bo{!az ve Kndıköyde oturan talebe. 
ler alınacaktır. 

• Yüksek tedrisat umum müdilrü dün de 
tetkiklerine devam ederek umum müfettiş· 
ler ve Robert Kolec yardirektörü Hüseyin 
Pektaşla tema'ilarda bulunmuştur. 

• Üniversitede bu sene hariçten yalnız 
fen ofııküllesine bir profesör getirilecek· 
Ur. Atık bulunan doçentlik icin de teşrini. 
evvelde imtihan yapılacaktır. 

• Muallim mekteplerinde bu seneden iti· 
haren programa ziraat dersleri, de ildve 
olunmuştur. Derslerin bllha'i<ın ameli ol· 
masını dikkat edilecek, talebeye mektep 
dışında tatbikat yaptırılacaktır. 

• Belgrad ve SclAnik sergilerine fştlnık 
tdecek olan heyetimiz şehrimiıden önil. 
milıdeki çarşamba gilnü akşamı hareket e· 
~ecektir. 

• Şlrkelihayriyenin 53 numaralı vapuru 
aQn yolda bozulmuştur. Vapur tamir edil· 
mek üzere Haliç fnbri)\alnrınn alınmıştır. 

• Evlenme işleri hakkındaki yeni proJc. 
Ciıbiliye encümeninden geçmiş ve yeni 
proje ile lrnllanılması lilıımgelen evrakın 

hazırlanmasına başlanmıştır. Evlenme ev· 
rakı kıymetsiz ve pul<;uz olarak muameleye 
lı:onulncaktır. 

• Vilayette bir köycülük bürosu teşkil 
edilmiştir. tstanbul kazalarındaki kayma
kamlıklar da, köycillük bürosuna merbut 
birer memur bulundurulacaktır. 

• Hayatı ucuzlatmak işleri fizerlnde 
meşgul olmak üzere getirilmiş ol:ın Jngilıı 
mQtcahhs,ıııı vekAlete raporunu vererek 
memleketine dönmü~tür. Rapor vekaletle 
letkik edilecektir. 

• Berberler, ondü!Asyon makinelerini 
'lllçü ve ayarlar müdürlüğüne muayene et. 
tirmelerini istemişlerdir. Çünkü muayene· 
lerJn milhencliıı mektebinde yapıJması 
mil~kül olmaklaılır. Berberlerin bu tnlehi 
tetkik edilınckteclir. 

• Evvelki giln tayyareyle ,ehriınlze gelen 
lngillerenin Hind orduları hava kumanda 
nı ,.e refakatinde bulunanlar diln tayyare 
)erile Yeşilköyden Hindislana do~ru hare 
ket etmişlerdir. 
DIŞARDA: 

· • İngiliz i!ılihliik koo'"leratifi memleketi
mizden incir aunnk üzere lımire bir he. 
yet göndermiştir. Heyet incir ve üzüm ku· 
rumu ile temaslara başlamıştır. 

• Anadolu sigorta şirketi Bcyoğlundıı 
"do bir şube kunnaga karar vermiş ve şim 
dilik fş bankası Beyoğlu şubesi A nndolıı· 
•igorta şirketi namına accntalık vcz:ıifini 

Jlaya haşlamıştır. 
• Danıig zabıtası, Dnnzigde çıkmakta o. 

lan "Gazeta Gdanska,,ın başmuharriri Sip· 
niınki1·i tevkif etmiştir. Bu tevkifin sehc· 
bi, bu gazetenin Donzlg statüsüne karşı 
:yapmış oldu~u hiic:umlardır, denmekterlir. 

•. lnıtilterede büyfik deniz inşnatçısı 
Jbon Bro\·n firması, hava nezaretiyle anla 
~arak muazzam sermayesinden bir kısmını 
İngiltere hükumeti hesabına tayyare y:ıp. 
mağa hnsrelml'ği kararlaştırmıştır. nu fır 

ma, "Vestland Aircraft Company,.yi satın 
almıştır. Faaliyetini silrntle bir misli nrt· 
lıracaktır. 

• Lllvanyanın istikl:ilinin yıldönümü 

tifiyük merasimle lrnl!ıılanmışlır. Reisi· 
cumhurun önünde parlak bir askeri geçil 
resmi yapılmış ve mera!limde Sefirler ve 
ataşemillterier de hazır bulunmuştur. 

• ~lilletler cemiyeti konseyinin lçtiınıı 
'Clel'resl, hususi celse halinde dün ö~lcden 
llonr:ı Cenevrede açılmıştır. Rmn:ıme tan. 
zim edilmiştir. Bütçeye ,.e idari hususata 
millcnlllk bir cok kararlar iıtihaz edilmiş· 
tir. 

• Polonynnın Tnhrnn elçisi Hempel, geri 
tağrılmıştır. 

iili• m a:ı mı tat 1rı11111Mnıtl'..._1111fıtlR 

mır makineyle kestirmesi. Ona gidecek 
saç, orta poyda kesilmi~. kenarları ince 
almmıv bir §ekildir. Halbuki, bir askerin 
saçlarmı en fazla 3 numara makineyle 
kestirmesi llzımdır. 

Bundan başka, ha.em biçimine, ensenin 
zayıf veya Ui§man olmasına, hattA saçın 
rengine, kıvırcık veya düz olmasına gö
re de nyrı bir şekil verme kliizımdxr. 

İşte, Londralı berber, bu ayrı ayrı şe
killeri birer saç kesme tipi olarak tesbit 
etmi§ ve hepsine ayrı ayn ~im koymu§
tur. 8unların ara.8mda ''profesör,, "ak
tar,, "atlet,, tipleri vardır. 

Pol Gloıı ı;ılmdi bu ona yakın ayrı saç 
kP..sme tarzmt bUtün berberlere öğret
mekle meşguldUr. 

.-iı~··· Kı~ ·- Sf:"\v\ BiR 
\NS",_. $tN Mı\ı(\ .!. 
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• ıııı~ım~ı...,. iiaı~sam-H;~a-o<uırumlYI meın1Faatıne -~-· 
lstanbulun Verilecek mevsimin en büyük müsameresi 

çöp derdi 10 eylül CUMARTESi akşamı Taksim B. Bahçesi' t:::::. 
Müteahhit zarara HA Mi y ET ve Bestekar BiMEN ŞEN 
girdiği iddiasında B U 
c:ft"ir röplerinin artması yüzünden : F L i F L ... , ve T R U 
ı.=t• ~ ~- d~ 

belediye ile çöp müteahhidi arasında ~ !ZZET bahçesinin yıldızı Z O Z O DALMAS, YUNAN ORKESTROSU PAL M ER O tarafm RO 
ihtilaf çıkmıştır. Haziranda belediye ile ~ İSPANYOL DANSLARI TRIOVOKS KEMİKSİZ MACAR üÇ KARDEŞLER tarafından VARYETE ve AK 
müteahhit arasında yapılan mukavelede ti BATIK ve BiR ÇOK SURPRtZLER. Tl. 43776 

hergün mavnalarla. Marmara ortasına m!~l~~~ıı~l!l tll~!OO!mı~~lli!llJm!~~~ DIKKA T: FLIFLA ve trubu ba~ka bir yerde çahpnıyaaaktır. mı 
dökülecek şehir çöplerinin 320 ton ola· -======:::::::===:.._-----------------------------
cağı kaydı vardır. Halbuki müteahhit bu 
miktarın son günlerde 550 tonu bulduğu 
nu iddia etmektedir. Bu vaziyet kar~ısın· 
da müteahhit zarara girdiğini söyliyerek 
belediyeye müracaat etmiştir. Ayni za 
manda müteahhit de ·çöpleri Marmara 
ortasına kadar başkası tarafından naklet 
tirdiğindcn bu işi yapanla da aralarında. 
bir anlaşamamazlık çıkmıştır. Belediye 
bu noktalar üzerinde tetkikler yapmakta· 
dır. 

Belediyeye ya
pı0acak yardım 
istikraz muamelesi 

tetkik edili) or 
Vilayet ve belediye işleri için Ankara· 

ya gitmis olan vali Ye belediye reısı 

Muhiddin Üstündağ şehrimize dönmüş· 
tür. l\luhiddin Üstündağ bulunduğu be. 
yanatta şunları söylemiştir: 
''- lmar planının tatbikatına lazım 

olan paranın istikraz muamelesi hakkın· 
da tetkikler yapılmaktadır. Planın acil 
kısımlan için ihtiyaç görülen para bele· 
diye bankasından alınacaktır. 
Açılması kararlaştmlmış olan Bebek • 

Dolmabahçe yolu için muhterem Nafia 
Yekıli Ali Çetinkaya bize kıymetli yar· 
dımlar vaad buyurdular. 

Silivride yapılacak yeni vilayet konağı 
için 27'bin liralık tahsisat aldım. 

Pazarlıksız satış kanunu 1 teşrininev. 
\'elden itibaren tatbik edilmeğe ba5lana· 
caktır.,, 

lEırkek teır~~o ıeıro ını n 
~~oaış aDdo R 

« Derbeder!» genç nesli 
iyi giyinmeye teşvik için 
propaganda yapacaklar 
İngiliz terzileri Londrada bir toplan

tı yaparak, bugünkü gençlerin ceketsiz, 
şapkasız gcz:nek gibi adetleriyle erkek 
terziliğinin geçirdiği buhranı tetkik et • 
mişltırdfr. 

Konferansın reisi harb sonrası neslinin 
giyim kuşama fazla dikkat etmediğini. 

bunun lüksten kaçınmak gibi i)i bir ne
ticesi olmakla beraber, derbederliğe ka
dar da vardığını ileti sürmüş ve sade gi· 
yinmcnin bu kadar başıboşluk demek 
olmıyacağmı söylemiştir. 

Terziler, erkekler arasında kışın oldu
ğu gibi yazın da yeni ve cazib modalar 
çıkarmak kararını vermişlerdir. Çünkü 
erkek elbisesinin hakikaten bugilnkU ha 
yat şeraitine göre bazı mahzurları oldu
ğuııu kabul etmişler ve bunları düzeltme
yi dilşUnmUşlerdir. 

Diğer taraftan, kongrede erkekleri 
ve bilhassa genç kızları iyi giyime teşvik 
edecek propaganda yapmaya da karar 
verilmiştir. Bu hususta radyo ile de neş
riyat yapılması için İngiliz radyo neşri
yat şirketine müracaat edilmiştir. Fakat 
uirket bunu kabul etmemis. bunun Uze
rine kongrede, terzller radyonun bu ha
reketine teessUf ettiklerini bildirmiş -
!erdir. 

Terziler önUmüzdekl kt,J modasını da 
tesbit etmişlerdir. 

Bulgar kral ve kraliçesi husust bir zi. 
yarct maltsadiyle Londraya gitmişlerdir. 
Resimde Kral Boris ile kraliçe Londrada 
karşılandıkları anda gorUlilyor. 

Bir motosiklet 
kazası 

Ik ı kişi ağır 

yaralandı 
Evvelki gece saat 1,5 da Bebekte bir mo 
tosiklet kazası olmuş ve iki kişi yarala· 
narak hastaneye kaldırlm15tır. 

Kazaya uğrıyan, devlet meteoroloji işle 
rine ait ve Numanm idaresindeki moto-

siklettir .Numan ile beraber Tevfik kızı 
Muhteşem ve Muzaffer adlarında üç ki· 

şi motosiklete hinm1şler Ye Arnavutkö. 
yünde bir müddet eğlendikten wnra Be· 

• 
beğc doğru hareket etmişlerdir. Fakat 

bu yolda motosikleti fazla süren N11- ~·
Bebek bahçesi önündeki \irajda iyı ı· 
re edememiş ve motosiklet yol kenarın· 

daki ağaçlardan birine hızla çarpmıştır. 

Devrilen motosikletin altında kalan Tev· 

fik kızı Muhteşem ile 1\tuzaffcr ağırca ya 
ralanmışlar ve Şişli çocuk hastanesine ya 
tmlmışlardır. 

Çekosfova!<ya 
• A ve rey am 

, _.. Baş/aralı 1 incide 
sillerine verilen malümattan sonra, 
Südet mümessilleri, başvekile fırka. 

!arının Alman meselesinin halli için 

mlizakereye devam edeceklerini sö~le. 

mişlerdir. Yarın saat 11 de müzake. 
ratın ucvamına karar verilmiştir. 

Çek partilerinin kararı 
.Prag, 9 (A.A.) - Hükumet bloku. 

na dahil bulunan muhtelif partiler an. 
cak Çckoslovakyanın birliği, tamami -

yeti ve huku!< hükümranisi ile kabili 
telif bir tarzı kabul ed~bileceklerini ve 

binaenaleyh hükümetin tanzim etti. 

ği son tarzı hal1i ancak etrafile tetkik 

ettikten sonra bu bapta bir karar 
verebileceklerini tesbit etmi~lerdir. 

Bcncşin nutku 
Prag, 9 (A.A.) - R·eisicümhur Bc

nes, yarın saat 18 de radyo ile Çe. 
koslovakyarun ekalliyetlere ait siyase. 
tini izah eden mühim bir nutuk söyli. 
yecektir. 

Almanların nümayişi 
Prag, 9 (A.A.) - Dün gece ıaat 

• ' J.. • " -
• #> • ,.... <İ ... # 

- ·,,.· .. - . ~ . 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatızrna 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derh~ 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. ~ ., -~··· ·-. " ... -·~ -· 

, ·Kese kôğıdı · 
Yapılabilecek kağıtlar 

lstanbul Belediyesinden : 
Y ıu1t:. ,.e baa.11• kiiıtların lceae kağıdı olarak 'lrullanılmaına&1na ~: 

olan 3517 sayılı kanunun i>irinci madde.inin ikinci fılmmnm •onun cf• 
"nc,rı ruhu.ıt almağ:ı bağlı roalbualardan yapılan kese kağıttan Jıakkıı' da 
yukanl<l fıkra hükmü tatbik olunmaz,, Clenilmesine göre bu . ~ le 
hükmiiniin gazeh! ve mecmualara §amil olmadığı alakadar)arca bihnrııe 

ilı•ü•z~.·r•e•i•la•n•oal~u•n•u•r •• 1111[ .. ll!I ................................ ~~ 

inhisarlar istanbul Baş . 
Müdürlüğünden ;~a-

lstanbul dahilindeki müskirat bayileri ellerinde bulunan .. Gordon ~ou~e, ıııar1'• 
pole Sec, 1\lonopole Reci-Top, 1\lnopo~e ~· Sec, Vöv Gli~~- •·v~uve Glıq;:;, )-a.1(111 
şampanyaların cins Ye miktarım gösterır bır beyannameyı uç gun zarfın 
satış depolarına teslim etmeleri (6268) 

tertlb'tı 
· · . d balon . at•• Londrnr.ın hava hiicum1arına kıı.rşı mil dafaa tcdbırlerl arasm a Jon rııUd g.ııt 

bUyük bir yer nlmaktadır. Geçen gün ha va nazın Sir Kingsley Vud b~urada ıı 
tertibatı knrargnhını gezmiş ve bu milnasc betle tecrübeler yapılmt§t:~ ~ 
şişiıil n balona bakıyor. ~ 

19,30 da dört bin Südet nümayişçisi, 
Kurumlofta gürültülü nümayişlerde 

bulunmuşlardır. 

Muarızlarının bulunduğu bir sokak. 
ğa girmcğe tC:!ebbüs etmişlerse de po. 
lis kordonu ile kar§ılaşmışlardır. 

Polis, süratle asayişi iade etmiştir. 

Fuarı gezenler 
dili' 

Fuar• • 
İzmir, 9 (Hususi) - . et etti· 

. • z-ıyar 11~ (bugün) 138 bin lrişt i p•' 
eces 

Fuarda Verem Kurumu g 

oldu. 



Ruzvelt mevkiini muhafaza edecek mi? 

Konuşması 
benzetilen 

mitralyöz ateşine 
adam: Ruzv01t 

VaOno~ k@ırOeırDını Dş 
gOırcdllYı~tYı fabırDkaOaır 

S ON günlerde Sovyet Rusyada dört kör, Parko
menko, Proskuriakov, Malvcev ve Çatkladze 

fizik ve matematik, ekonomik ve hukuk tezini muvaffa_ 

kıyctle vermişlerdir. 

Bugün R. S. F. S. R. de orta ve ;> Uksek mekteplerde 
600 kör genç kız ,·eerkek tahsillerini yapmaktadır. Bu 
kör talebelere, ücreti devlet tarafından verilen hususi 

okuyucular yardım etmektedir. İki yaşında iken rüyet 
hassasını kaybeden ve bugiln yirmi yaşında olan Bayan 

ŞDmdnye kadar Amerlkada aıynn acdlamaın 
iki defa devlet ırensa oDdu~u ~öırlYIDrnemnşıtDır 

rafına gitmek niyetinde değil misiniz? 
Tavsiye ederim, gidin oralarını da gidin 
görün. Plajları gezin: eon derece güzel, 
insanı mesteden, geniş manzaralar göre
ceksiniz. Bunların hiçbiri garbdekilere 
benzemez, tamamyile bambaşkadır. Hat
ta, orta §ark taraflanna da gidebllirai
niz. Görülecek, öğrenilecek çok cıeyler 
var. Fakat çabuk karar vermekten sa
kının. 

"Ümld ederim ki Amerikada çok eğ
leneceksiniz. Amerlkaya geldiğinizi öğ
rendiğim için çok memnunum. nk defa o
larak mı geliyorsunuz? ln~allah tekrar 
gellnıiniz, sizi görüp yine memnun olu-

tirmek istiyen hiçbir millete yardım et
miyecektir. Bu gözönünde bulundurulun
ca, tek başına kalmak siyaseti tutula -
cak devrin çoktan geçtiğini teslim et
mek lazmıgeldiği anlaşılır. Bunu teslim 
etmek başlıca yapılacak şeylerden biri
dir. 

"Birle~ik Devletler A vusturyanın il -
hakmı, Çekoslovakya üzerindeki tehlike
yi. siyasi mUltecilerin acılkı halini, bü
tiln anlaşma teşebbüslerini büyük dev
letlerin reddetmelerini endişeyle karşı -
lıyor. 

"Dahilde ı;ayem Birleoik Devletlere ye 
ni bir :lekil vermek, bulundukları menfi 
vaziyetten çıkarıp müspet bir safhaya da 
hil etmektir. Gerek içtimai, gerek iktı
sadi mtisavatsızlığm neticelerini hafif • 
!etmek için hUkfimet kuvvetini kul«ın -
mak lazımdır. Kapitalizmin kanun tara
fından kontrol edilmesi icab eder. Kapi
talizmin devleti kendi emrinde çalıştır
ması değil, devletin onu kendi hizmetin
de kullanmaaı IAzımdır. Kapitalizmi iyi 
bir ıekilde harekete meıru vasrtalarla 
eevkedebileceklerini ıananlar bUyilk ha
yallere kapılıyorlar.,. 

Bunlan söyliyen ne sol tarafa, ne sağ 
tarafa mensub bir diktatördür. O: 

"Bende diktatör olmak hevesi yok, di
yor. Esasen bunun için lazım olan husi
siyetlere ben sahih değilim. Bu gUnkü 
diktatörlUk idarelerini o kadar iyi tanı
yorum ki, Birleııik Devletler gibi bir de
mokraside bir gün olup totaliter idare 
tesisini dilııUnemem.,, 

Ruzvelt, kendisini bUtiln Amerikan va
tandaşlarının anlıyabileceği bir tarzda 
konuşuyor. Herkese, kendisinin ancak 
onlarm saadetini dUştlndUğU hissini ve -
rir. AmerlkaWar bilirler ki Amerikada 
bugUn onun ayarında bir kişi daha yok
tur. Hepsi ııunu ittifakla teslim ederler 
ki, her yerde maaleset daima görtilen 
nimmsızlık yerine nfmmm hUkUm sUr
mesinl Ruzvelt kadar istlyen klmne yok-

tur. Yalnız, Amerikalıların anlaşamadık
ları bir nokta vardır. O da bu gayeye 
varmak için Ruzveltln kullandığı vasıta
lardır. 

1940 da yeni bir seçim olacak. O sene 
Birleşik Devletler nazile bir devre geçi
recek. n.uzvelt UçUnctl defa olarak cum

hurreisi seçilecek mi? bu suretle, kim
se iki defa cumhurreisi olamaz ıeklin • 
deki an'aneyl bozmul] olacak. 

Ruzvelte bu meselede de düeUncesini 
söyletecek olursam tahmin ediyorum ki 
cıöyle diyecektir: 

- Ben iıtbni henüz bltlmıit değilim ... 
Hakikaten, Ruzveltin iUerine aldığı iı 

bitmiş olmaktan heniU pek uzaktır. Da
ha yeni başlamıştır. 

Ruzveltin yanından ayrılırken insanda 
~öyle bir his kalıyor: Amerika tarihi o
nun sayesinde birçok milhim sayfalar ka
zamnaktadır. 

fabrikası, Voroşilovsk'taki bisiklet pompası imal atelye
leri, bunlardan başka Leningrad, Kuybişev, Tambov, İva. 

novo ve sair şehirlerdeki birçok müesseseler, bunlar 
arasındadır. 

IFaıDcnDaır ve lngDDDz 

pcınsı 

DOnyanon en blUıyıt.lık 
faOm k\Yıtüplhlaınanesı 

S OVYETLEr.. Birliği Sinema Devlet Enstitüsüne 
merbut bulunan hususi film kiltilphanesindP, ha. 

len, 3.000 artistik rftm mevcuttur. Bu kütüphane, 1931 

de l:arulmasına rai;:'Dlen kendi sahasında dilnyanm en bil. 

1 NGlLTEREDE birçok falcılar, fakirler, yıldızlara. 

bakanlar ve saire vardır. Bunlann yaptıklarmı 
dair:ıa dikkatle takip eden İngiliz polisi, bu suretle in-

Asia lonova, Saratov İşçi Pedagoji Fakültesinin kursları- yük film mahzenidir. 

sanlarm saflığından istifade ederek para kazanan bu 

faydasız sa:ıat sahiplerine, İnigllercde çok eski zaman

lardanberi bu sanatlann yapılmasını meneden bir kanun 
olduğunu hatırlatmıı:ı ve kısa bir mtiddct zarfında mües

seselerini kapatmaları lüzumuııu bildirmiı:ıtir. Falcılar 

birliği yaptığı bir toplantıda meseleyi tetkik etmiş ve 

birliğin avukatına kanunun metnini buldurmuştur. Avu

katın fikrine göre bu kanunun halpn mer'i olduğu kabul 

edildiği takdirde İngiliz bava rasadatı istasyonlannın ka

na devam etmektedir. Bir okuyucu yardımile lonova. Kütiiphane, her sene dabafazlabir ehemmiyet kesbet_ 

halen, dünya edebiyatı ve markizm klasikleri üzerinde te 
tebbuat yapmıiktadrr. Halen 24 yaşında olan diğer bir 

kör genç kız da, Gorki pedagoji EnstitllslinU muvaffakı. 
yetle bitirmiştir. 

mcktcdir. Bundan yalnız senaryo muharrirleri, Sovyetler 

Birliğinin bUtUn stlidyolannm aktör ve rejisörleri değil, panması ve mUdilrlerlnin mahkP.meye verilmesi icab et-

fakat aynı zamanda tiyatronun her sahasında çalışan mektedir. Çtinkü bu eski kanun, havanın nasıl olacağı 

kimseler, ressamlar, tarihçiler, güzel sanat münekkitleri, hakkında tahminlerde bulunmağı menetnıekte ve alenen 
57 hususi mektepte bugün 4.000 kadar kör çocuk tahsli edipler ve gazeteler de istüade eylemektedir. 

görmekte ve kabartmalı kitaplnrla okumaktadır. 
Film kütüphanecıi, her sene hacmmı daha ziyade geniş

Bug'ln Sovyctler Birli"'inde yalnız körlerin iş gördüğü !etmekte ve yeni yeni artistik filmlerle zenginle§lllekıe. 
mUesseseler vardır. Mesela, ~Iosko". a elektromekanlk dir. 

böyle tahminlerd~ bulunanlara ceza olarak "kızıl derece

ye kadar ısıWml§ maşalarla dillerinin koparılması,, icab 

ettiğini göstermektedir. 
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i O POLO i • • • • 
:............................ Haıyato ve Maceıralaırı : 4 ...... : 

Delikanlı, nasıl bir tuzaqa 
d ·· Ü · üldüğünü şimdi anlz1Jordu 

Marko Polo atını son süratle koştur
mak istiyor, fakat buralarda yolu bilme
diği nçin buna da cesaret edemiyordu. 
Atın ayaklan 'ikide bir taşlara çarpı. 

yor, hazan yük~ck kayaların üzerine çı. 
karak sonra gerisin geriye dönrniye mec
bur oluyordu. 

Bu sırada arkadakiler, nefesleri hisso
lunacak kadar yaklaşmışlardı. Marko 
Polo, ne yapsa bu adamların eline dü
şeceğini bilıyordu. Fakat mümkün oldu
ğu kadar kaçmak istiyordu. Çünkü mak-
aClr k~ndisını bir yabancı olarak tanıt

ma tı. ı. uphesiz ki bir yabancının, ta
tarlamı takibine uğradığı zaman korkup 
kaçması lfizımdı. 

Marko Polo, atının yine bir kayaya 
çarpması üzerine birdenbire muvazenesi
ni kaybetti ve yere yuvarlandı. Dizleri, 
omuzu ,.e başı kayalara çarpmıştı. De
likanlı, kendisini kaybetmek üzere oldu
ğunu hissetti. Kulaklarına yalnız, Bin
guçyonun: 

- Sinyor Polo! Sinyör Polo! diye ses
lenmesi geliyordu. 

Marko Polo ile Binguçyoyu, elleri ar
kalannda bağlı, Kaydunun çadırına gö
türdükleri zaman güneş gökyüzünde e
peyce yükselmitşi. 

1\larko Polo, Kubilay Hanın müşaviri 
Ahmedin, kendilerini nasıl bir tuzağa 
düşürdüğünü şimdi anlıyordu. 

A~iret reisi Kaydunun çadırında l\lar
ko ile Binguçyo kendilerini öldürmeye 
memur adamın karşısında gibi idiler. 
Kaydu bir köşeye çekilmiş oturuyordu. 
Kansı kendisine ilaçlar kaynatıyor, yi· 
yeceğini pişiriyordu. A~iret reisinin, sa
b:ıh sabah çadıra getirilen esirlerle uğ. 
raşmıya pek niyeti yok gibiydi. 

1\1arko Polo, karşı ındaki adama dik
katli dikkatli bakmağa başladı. Bu. iri 
yapılı. elmacık kemikleri çıkık, gözleri 
yarı vahc;i bir mana ıle parıldayan, kay· 
tan bıyıklı bir adamdı. 

Kaydu da, yabancılan yukardan aşağı 
ya süzduktcn sonra, onları getiren adam
larına dönerek ve boğazından gelen bo
ğuk bir sesle: 

- Kim bunlar, dire sordu. 
Cevabı !\larko Polo verdi: 
- Biz iki Venedikliyiz. Benim adım 

Marko Polo; bu da benim uşağım, Rin
guçyo. Biz Homadan yola çıktık. garp· 
teki büyük denizlerden geçerek. aylarca 
seyahat ettikten sonra buraya kadar ,ge
lebildik. 

füt\·du biraz ha~'ret etmiş gibiydi. 
- Garptan mı geliyorc:unuz? dedi. 1\'a

sıl olur? Sizi tutup bana getıren adam-
larım sarktakıj orduma mcnc;up kimc;e· 
!er ... Garpten gelseydiniz garp tarafın
daki adamlarımın tutmac;ı lazımdı sizi.. 

Marko Polo. a5iret reic;ine hak verir 
bir tarzda gülümsedi: 

- Garip mi buluyorsunuz bunu? dedi. 
hah edeyim, fakat anlatması biraz uzun 
sürecek... · 

i\1arko Polonun bu sözleri üzerine, et
rafındaki silahlı adamlar ona doğru iler
lediler ve kargılarını delikanlıya doğru 
çevirerek onu bütün bildiklerini söylemi
ye mecbur etmek için tehdide başladılar. 

Fakat, tam bu sırada, çadırın nihaye
tinden bir kadın gölgesi doğruldu. Bu 
Kaydunun kansı Nazımc idi. l\Iarko Po. 
Io çadırdan içe~ girdiğindenberi gözleri
ni delikanlıdan ayırmamış olan kadın, 
ona karşı duyduğu alakayı artık zapte· 
dememişti. 

- Tehdide lüzum yok, dedi. Kendisi
ne işkence etmiyelim. O. hakikati olduğu 
gibi bana anlatacak şimdi.. 

l\Iarko Polo, kadının bu müdahalesin. 
den memnun olmuştu. Ona teşekkür e
den ve kendisine müzahir davranmasını 
yalvaran gözlerle baktı w tekrar aşiret 
reisine dönerek: 

- Saklıyacak bir eşyim yok zaten. de
di. Ben zavallı bir yolcuyum: J\llahın 
en güzel mahlukunu, hakikaten güzel bir 
kadın bulmak için diyar diyar dolaşan 
bir yolcu. 
Nazıme derhal atıldı: 
- Aradığınızı buldunuz mu bari? 
Marko Polo içini çekti: 
- Ben şimdi sizin esiriniz bulunuyo

rum. dedi. 1 Iakikati söyliyccek olursam .. 
Venedikli genç sözüne devam etmedi, 

önüne baktı, sustu. 
Bu anda Kaydu birdenbire ayağa kalk

tı. Gözleri parlıyordu. Adamlarına: 
- E irle konuşmak istiyorum, dedi. 

Bizi yalnız bırakm! 
Bir dakika sonra çadırda yalnız aşi

ret raisi ile 1\Iarko Polo karşı karşıya 

kalmı~tı. 1\tarko Polo, ne olacak? diye 
merak ediyordu. Fakat a~iret reisinin, 
onunla başbaşa kalmak istemesinden her 
halde kendisile gizli bir şey konuşağmı 
anlamı~tı. 

Kaydu, l\Iarko Poloya döndü yavaş 

sesle: 
- Sen artık e· ir değilsin burada, dedi. 

Seni yanıma alıyorum. Fakat çadırdan 
dışarı çıkmıyacaksın ... Ben ,enelerce se· 
nin gibi bir adam aradım durdum. Ara
dığım insan, kanının üzerindeki aksiliği 
gıderecek, ona neş'e verecek biridir. Gö. 
rüyorum ki bu iş için ::.en bize Allah ta
raf mdan yollanmış bir adam~ın ... 

Esasen, karımın hoşuna gitt~ğini de an· 
!adım. Şimdiden sonra da \'azifen daima 
onun hoşuna gitmek ve kendisini mem
mın etmektir. Bu ''azifenc, ben nihayet 
verinceye kadar devam edeceksin ... 

l\.larkonun evvela duyduğu hayret şim. 
di hir memnuniyet hali~ almıştı. Bu a
dama hem şaşıyor, hem güleceği geliyor
du. Alay ederek: 

- Farzedin ki, dedi, siz benim vazif c
me nihayet vermeden en·el ben artık 

bayanın ho;una gitmemiyc ba~ladım .. O 
zaman ne olacak? 

Kaydu gülümsiyerek cevap verdi: 

- O zaman icabına bakarız ... 

-IV-

!\f arko Polo NAzımenın hoşuna g.itti
ği için Kayduyu memnun etmiş ve onun 
itimadını kazanmış, başını esaret zinci
rinden, hatta cellat bıçağından kurtar
mıştı. K.aydu, karısını bu kadar memnun 
eden, ncş'esini yerine getiren Venedikli 
delikanlıyı çok seviyordu ... 

Aşiret reıisi artık ne askerlerinin ken
di ine hiyanet etmesinden ne cephanele
rin tükenmesinden endişe etmiyordu. 
Kamı artık güler yüzlü bir mahluk ol
muştu. O da bunu görüyor ve memnun 
oluyordu ... Çadıra büyük bir saadet gel· 
mişti. 

Bununla beraber, Kaydu Kubilay Ha
nı unutmuş değildi. imparatorun adam. 
lan. memleketi haraca kesmeleri yetiş

miyormuş gibi, şimdi bir de bu haksızh· 
ğa karşı itiraz eden Kaydu aşiretini ez
miye çalışıyorlardı. Gelen haberlere göre, 
Kubilfty 1 lan ordusunu büyük bir sefere 
hazırlamakta idi. 

Kaydu Bu endi~sinde pek haklı değil. 
di. Çünkü, hakikaten Kubilay Han or
dusunu büyük bir sefere hazırlıyordu. 

Fakat Kaydu a~iretine değil, Japonyaya 
harp açmak niyetinde idi... 

imparatorun mü~aviri Ahmet, Japon. 
yaya karşı harp planlarını da tamamile 
hazırlamış, bitıirmitşi. Esasen İmparato
ru bu harbo teşvik eden de Ahmetti. Ku
bilay ilan, hakikaten, imparatorluğu

nun daha büyük bir kuvvet kazanacağı· 
na kani olmuştu. 

Marko Polo Kaydunun yanında bu
lunduğu günler zarfında Kubilay Ilan 
ordusunu topladı ve gemilere bindirerek 
Japonyaya karşı harbe gönderdi. 

Çok geçmeden Ahmet, Japonyadan 
fena bir haber aldı: 

İmparatorun gemileri büyük bir f el!. 
kete uğramıştı. Bu felaketi meydana ge
tıircn Japonların galebesi değ:!. bir tay· 
fundu. Bütün gemiler, içindeki askerle 
beraber denizin dibine gitmiş, yalnız az 
bir insan kurtulabilmişti. Fakat bunlar 
da, Japonya sahillerine kendilerıini attık
ları zaman Japonlar tarafında esir alın
mışt. 

Bu feH'iketten memnun olan birisi var· 
sa o da Ahmetti. Çünkü Kubilay Han 
şimdi, onun tahmin ettiğinden daha za. 
yıf bir hale dü~müştü. Ahmedin mak::.adı 
esasen bu idi. Kubilay Hanı muharebe
ye teşvik ederken kendisi. Çin ordusunun 
mağlOp olacağını muhakkak surette bili· 
yordu. Fakat imparatoru kandırmaya 
mU\·affak olmuştu. 

Bununla beraber, Çin ordusu Japonya 
ile muharebe ettiği takdirde bu kadar 
mağlUp olmıyacak, ordunun bir kısmı yi. 
ne kalacaktı. Halbuki, ~imdi tayfun bü
tün orduyu mah\·ctmişti. İmparatorun 

kuwetini ,.e nüfuzunu azaltıp yerine 
kendi ·j geçmek istiyen Ahmet de, ümi
dinin fevkindeki bu hadiseden çok mem. 
nundu. 

Şimdi artık Kubil~y Hanı tahtından 
devirebilecek yerine kendisi geçerek Ku
kaçınle de evlenecekti... 

Hadiseyi Kaydunun Pekin sarayındaki 
ca usları derhal kendisine haber \'ermiş
lerdi. Bu haberler üzerine Kaydu derhal 
o uyuşuk halinden kurtuldu ve birden. 
bire canlandı. 

l\l;ırko Polo da hadiseyi alaka ile kar
şılamış ve Kaydu için bir plan hazırla· 
mıra başlamıstı. Aşiret Reisine: 

- İmparator zayıf bir vaziyete dü~tü, 
diyordu. Artık ne ordusu kaldı, ne ge. 
misi. Bugün Pekin yolu açılmış bulunu
yor. 

Kaydu, :\1arko Polonun planım anlı
yordu. Fakat biraz müteredditti. Lakin 
Marko Polo onu tkna etme-.ini bildi. 
Kaydu nihayet kararım vermi~ti. 

(Sonu pazartesi sayımızda) 

lOEYLtL-. 

Boğazın uza 
köşesindeki u ra~ 
Vatandaş, Belediye ile birlikte çalışırsa lstan~.u 

j çok az zamanda c' e jişebı ır. 
' Hünkar suyu bunun en 

Hünkar suyunclakl 
tc iı.atl.an birkaç 

görünü:;. ... 

İstanbul gı:.izeldir, Boğaziçi de öyle .. 
Fakat Boğazın muhtelif semtlerindeki 
su menbalarının yaslandığı yerler, bun
ların hepsinden güzeldir. Bu tabii gü

zellikler, pek az yerde !nsan elinin 
himmetiyle daha güzel bir hal almış· 

tır. 

Avrupadan gelen ve yalnız bir gün 
1stanbulda kalacak olan bir dost, ben
den İstanbulun fotoğraflarını gördüğü 
surlarını değil, meşhur su yerlerini va· 
ziyetlerini göstermemi istiyordu. 

/.:ladolu cihetine g::: · ·e vaktimiz 
pek müsait değildi. Öğleden sonra da 
çarşıyı ve İstanbul tarafını görecektik. 

İşin kestirme tarafı Sarıy~e gitmekti. 
Taksimde Cumhuriyet abidesi önün

de durduk, dostum abideyi tetkik et
ti, k-4içük parkı beğendi. Fakat etrafın· 
daki yüksek apartmanların meydanı 
küçültmekte olduğuna işaret etti. Ken
disine belediyemizin imar işlerindeki 

programından uzun uzadıya bahsettim, 
Başvekilimizin İstanbulun imarına bü
yük bir ehemmiyet atfettiğini ve bu iş 
için belediye reisimizin Ankaraya davet 
olunduğunu söyledim. 

Ankara ismi dostum üzerinde mah
süs bir tesir gösterdi. 

- Ankara modern bir şehir, onu 
meydana getirenlerin istanbulu da az 
zamanda imar edeceklerine hiç şüphe 
etmemek lazımdır. eledi. 

Otomobil ile yolumuza devam edi· 
yoruz. Şehit Muhtar caddesi bulvar et· 
rafındaki yeşillikler dostumun çok ho
şuna gitti. Harbiye önünden Feriköy 
hamamına kadar gelen nisbeten daha 

dar yolu geçtikten sonra "I falaskarga
zi .. caddesinde ilerliyoruz. Caddenin 
ismi dostumu tekrar aiakalandırdı. Da
ha yavaş gidiyoruz. Hergün geçtiğimiz 
için belki görmüyoruz, fakat dostum 
Osmanbeydeki fırından ba.,lıyarak Bo· 
monti caddesinin başındaki İstanbul 

apartmanına kadar sol tarafta\.i göze 
pek fena görünen bir yeri i.şaret etti. 
Bur.:ıda yeni yapılan binalar daha ice· 
ride kalarak önleri açılmış, eski binala

rın yalnız parmaklıkları kalan kuru l 
1 '1celeri, gelip geçenler.e karşr sırıtr 
yordu. 

canlı bir 
delilidir 

~ışeJtrC 
Suların d' • 
doldurulu5u, 

~.P."' 
mac:ınıılnrın 

wşı ..• 

Dostum, dedi ki: . ı11eşgıı\ 
- Belediyenin imar işlcrıle bir atı 

ld - .. l"' d z bunun . •e o ugunu soy uyor unu • bıl ıj• 

evvel başarılması için halkın da 
ali'ıkadar olması lazımdır. .

1 
n dort 

Filhakika öyle, bu işar~t e.dı e rtarırı' 
. t.Uva oa 

mctr::!ik kuru bahçelerın }<ısıfll 
sahipleri kaldırabilir, ve 0 ı11e1cttl1 
cadde bugünkü manzarayı arzet 

kurtulurdu. le fen' 
Birkaç ay evveline k::..;ar ço ydafll 

bir vaziyette bulunan Şişli . ~~ Jıiıı'' 
. enntı· 

atlı polis merkezi serkoınıs 1,,ııştl· 
mct:.y le güzel ve temiz bir nal 1l ~yit 
Birkaç sene evveline kariar ta~cidiYe 
bir köy manzarası arzeden 11• de g&-

. . . r· e .::ektın 
temız ve gUzel bır say ıy :s 

zli okşuyordu. d0ğtıl 
Asfalt üzerinden Büyükd~re~.:undt~ 

akıp giderken küçük şeylerı go ı b~ 
nası • 

kaçırmıyan dostumun sular~ i.iı11 ~r' 
Iaca~ını ve bu hususta ne blik 

ceğini düşünüyordum. oal1' 
. · ve 

Şoför, imdadıma yetışrnıŞ ectlc-
n 11er ·ı yolda bana Hünkar suyunu .,. teflll 

binin görebileceği ve beyenecefrf11İ~ el· 
bir yer haline geldiğini söyteı11e 
saydı cidden çok üzülecektiı11· 

1
. ırıer· 

. g"'er ı 
Yirmi sene evvel kadife e dtiıe~ 

kepler sırtında çıktığımız, bozul< 5etltı1 
merdivenlerden tırman.drğırn~z: de bıl. 

· kJfn ~ kafeslı her tarafı toz topra ı11aflll 

lunan Hünkarsuyu menbaı kt~dığı eJI: 
değişmişti. Hususi surette ba 

1 .tirııı' osa r . 
taşılan temiz ve güzel bir ş bileceği 
otuz otomobilin manevra yapa ,ıcı>'or• 
ve duracağı geniş bir sahaY~dçantariıe 

ca fı o· trabzanlarının etrafı ortan niŞ ııı 

süslenmiş ve bezenmiş gayet gredıl· set· 
zaik merdiven önünde duruY0 bak'~ 
ler üzerindeki temiz örtülü ve oturaıı· 
masaların önünde rahat rahat apılıııı' 
Jann gözleri, mozaiklerden j''faıcsiıı' 
fıskıycli ve temiz bir havuz, . ,.içe1' 

bır ,.
meydanı kadar iyi bakıJrnıŞ 
parkı üzerinde duruyordu. dan da.lıa 

Dostum memnundu, be~ ?11de ;ditıl· 
büyük bir memnuniyet ıçı~ jni ;rıt~ 
Hünkar suyunun tabii güzeJJığte getı!' 

• }la iJ1 
elinin gayreti fevkalade bır 1118ıc iÇ 

. . . • anla ~ıı 
mıştı. Bunun kıymetını 14 {jııct'" c:.- Devam• 

, 
IIUnklr suyıuula sccllct, fısı<ıyell Iiavnz .•• 



~\il 
~y MASALt 

i i 
Şen lFokıraOar Biliyor musunuz? 

B .. 
zarnanıar, bir köyde iki 
~ l'a· . 
~ d .ı~ordu. Bunlardan bi-
ka.tb~~ hodkam, diğeri ise 

•4 1 &ıc:enabtı. Hodkam 
dun~llgindi, alicenab kardeş 

b' ada, küçük bir atından 
~. ır Şe}·i Yoktu. 

gun hOdk"- k d .. ı . . am ar eş §OY e 

liaz1·1 . • an, hır yere gidece·. 

~~b kardeş atına bindi. O 
ıı. ~ l'Ci}·a olarak yoln ko· 
~ tnüddette gittikten 

~at 
1 
fun kardeş. karde· 

,. ına binerek ondan u· 
~1

1' Ali~nab kardeş de o. 
'~ Üzerınde bir hayli yürü· 

-t ~ SOnra, geceyi bir mağara 
~ Trncğe karar verdi. 

it \',·arı ı bu mağaraya tılki, 
"\1 ay, geldıler. Adamcağız: 

bi gönınce. mağaranın en 
hal; k~c~ne saklandı ve 

e balnın mUkfilt-mesini din· 
~ı.. ~·adı. 
,, t lk' 

' \' 1l'e Şôyle dedi: 
aıtr · ~ard ırı1 nasıl geçirirorsun, 

l'i.1( ~? 
'r. de şu cevabı verdi: 
• 1~~tıduzleri kurt ve böcek 

, · teıtı~· geceleri ise. altın 
Qr.~ ırn \-ar, onunla oy· 

~~l'ıbı.ı 
~dıı: defa da. ayni suali kur 

\• 
t ~ a n ne yapıyorsun? 
' & a eu cevabı verdi: 

\ • ~t .~erde, kör bir çoban 
~ bu çobana gidiyor 
~ ~ ından birini kaparak 
~ot ki. Bu zavallı çoban bil· 
' ~il>' Sürüsündeki boz kuzu. 
t~ı~~mı gözlerine sürer-

~u 1 atılacak. 
~~Cip" . 
"'4, uzenne ayı da şöyle 

ıı.' nllra 
:•1 ""' Ya Yakın bir '-'erde bir 
ır •qt k' .; 

lıqRii 1• suyu gayet uzakta· 
.+r ~ rı kadınlar suya ge· 
~1ıp .de onlardan birini va 

i1l1 ;·ı;·orum. Halbuki bu 
"'~~sında bir çukur var. 
~t, k! kazıldı mı oradan su 
~1p ~;·lüier de uzaklarda su 
~ :ndilerini tehlikeye at. 

belli Urtulurlar.. Fakat bu. 
taıc· Ilı işime gelmez. 

, h~t ~:arde~. köşegjnden bü· 
. vzı . 
a ~ C•ı duymuştu. Sabah 

h l> &ıt .taber ayı, kurt \'e tilki 
11 lıler 
~ İil .. 

~~:ı ~ne adamcağız da ma 
~le ktı ve çobana giderek 

'"- dedi· ~b . 
ııı ~n kardeş. gbzlerini iyi 

~ban ana ne verirsin? 

na.,~a şu cevabı \'erdi: 
'ill.Cl b' k'tıı. ku ır şeyim yok .. Eğer 

'"il. tulanmm yarısını \'e 
~~· 

~İ'· tr ad 
11 aıd aın. sürüdeki boz ku· 
~ağım çobanın 

l 

ROE 
gözlerine sürdü \'e onu körlük· 
ten kurtardı. 

Çoban çılgın bir sevinç içinde 
... ürüsünü ikiye böldü ve yarısı. 
m ona \'erdi: 

Adamcağız kuzuları alarak su· 
run bulunmadığı mcvzuubahs 
köye geldi \'e köy halkını top· 
layarak: 

- Bana bakm, dedi, köyün or. 
tasında. size su temin eder ve 
höylelikle sizi zalunet \'e tehli· 
keden kurtarırsam bana ne \'e· 
rirsiniz. 

Köy halkı şu ce\<ıbt ,·erdi: 
- Ne kadar para istersen ,·e· 

ririz. 

Fakir kardeş köyün ortasında 
çukur açarak köylü~cıe su temin 
etti, sonra aldığı bir çok parayı 
yüklenerek. kuzularile beraber 
e\'ine döndü. 

Hodl:fun kardeş onu bu vazi· 
rette görüne~. kıskançlığından 

titri yet ek sordu: 
- Bu kadar serveti nereden 

huldun? 

Bunun üzerine fakir kardeş, 

ona her şeyi olduğu gibi anlattı. 

Hodkrun kardeş bunları duyun 
ca, o da bazı haberler öğren. 
mek üzere mevzuubahs mağara· 
ya gitti. 

Gece, mağarada uyurken, ayır 
kurt ve tilki tekrar geldiler. 

Tilki ayıya şöyle dedi: 
- Ayı kardeş, biri~i benim al· 

tın çemberimi çalmış. 

Kurt da söze karışarak: 
- Bizim kör çobanın da 

gözleri açılmış dedi; sürüsüne 
sokulduğum zaman, tüfeğile be· 
ni kovaladı .. Az: daha öldürecek· 
ti. 

• Bu defa da ayı, i~ini çekerek: 
- Sormayın, dedi, ben de her 

zeımanki yere gittiğim zaman. 
köyün ortasında su çıktığ'ını gör 
düm; tabii kadınlar, su almak 
için artık köyden uzakla~madık 
iarından ben de kimseyi yiycme. 
dim .. Bu gidişle halimiz ne ola· 
cak bilmem .. Herhalde konuş· 

~tuklarımııı birisi duymuş ola· 
cak .. Tilki kardeş. mağaraya bir 
göz gezdir bakalrm, yabancı var 
mı? 

Tilki. etrafa bir nazar atfet· 
tikten sonra: 

- Hnyır. dedi. kimsecikle• 
yok! 

Bunun üzerine a)•ı. mağarayı 

araştırmasını kurda söyledi, 
kurt da bakarak ~iiyle dedi: 

- Şu köşede bir şeyler görü. 
yorum, galföa! 

Ayı ayağa kalktı, deh~ct için· 
de kö,esine büzülmü~ olan hod· 
k~ kardeşi gö:-dü. \·e onu ya· 
kaladı. 

Uç ha)"\'an. onu biranda parça 
parça ettiler. 

Bayan - Nere· 
lerdeydin. Bu 
vakte kadar \'e 
bu halin ne? 
Bay - Şeydey. 

dım ... :::>ı .. ~mada! .. 
Bayan - Ya? .... Ne gördün 

sinemada, b:ıkalım? 
Bay - lki ''kar beyaı prense· 

si,.ile on dört cüce! 

Heyeti sıhhiye huzurumla 

Doktor - Bir sa 

~
'lı.• 7~) ka~ığmız \'ar 

il ) mı ... d Yeni asker -
\"ar, barım. çok 

miyop um. 
Doktor - NeredeA anlıyorsu· 

nuz miyop olduğunuzu? 
Yeni asker - lsbatı gayet ko. 

la:·: Şu köşedeki arişte "otuz bir 
doğumlular,. ibaresi yazılı değil ., 
mı ... 

Doktor - evet! 
Yenıi a$ker - Halbuki ben bu· 

nu katiyen göremiyorum! 

1\liişterilerini devretnı·~ 

~ Dkilenci -b Tanrı 
aş ına. ayancı. 

nm bir sadaka -
cık! .. 

I3ayan - Ne o? 
Şım::lı ıki kışı mi oldunuz? 

Dilenci - Mü~terilerimi bu 
meslektaşa devrettim de, e\'leri· 
ni gösteriyorum! Bundan sonra 
o gelecek ... 

EGLENCE 
---- -----·--

Keyhohm sandal ve .. knrı 

der. 

Yan yana ika· 
met eden iki ba · 
lıkçıdan biri ka· 
~ını. di~eri de 
kayığını kaybe . 

Karısı ölmüş olan balıkçıya 

taziyetlerini bildirmek istiyen 
bir ziyaretçi yanlışlıkla, kayığı· 

m kaybeden balıkçıya müracaat 
eder: 

- Acı haberi alınca. cidden 
çok müteessir oldum, dostum .. 

- Canım, bu kadar büyük biı 
kayıp değil, z:aten ~ para et 
mezdi! .. 

- Nasıl? .. 

- Öyle ya .. O kadar eskimiş 
ti ki işe yaramıyordu; başkasına 
devretmek istedim, kimse be·· 
ğenmiyordu.. kurtulduğuma 

şükrediyorum, doğrusu .. 

NcT.aket göstermİ§ 

Bay - Bu gece 

c' ' eve döndü~üm 
1 zaman biraz ke. 
l. ,ı yini olduğumu 

• ' ( biliyordum, fa · 
kat beni tam sekizde uyandırma· 
nı söylemiştim. Halbuki şimdi 
saat sekiz buçuk. 

Uşak - Affedersiniz bayım. 
fakat saat sekizde sizi uyandır-

mak üzere odaya girdiğim za· 
man, siz rüya görüyor ve ~yle 
diyordunuz: "Garson.. bir şişe 
daha getiri., bunun üzerine ben 
de, ısmarladığınız şi5eyi ıçmeden 
ve sizi uyandırmak istemedim! 

Ha!mmJarla işaret edilen yerleri, aşağıdaki renklere boyarsa· 
nız, eğlenceli bir tablo yapmı5 olur$unuı. 

O: Açık kestane, 1: Koyu kestane,:?: Açık sarı okr. ::J: Açık ma· 
,.i. 4: Çok açık ma\'İ, S· Koyu ma\':i, 6: Sarı. ye~il, 7: Ma,·i - yeşil, 

8: Çok açık menekşe ma\•isi, 9: Siyah. 

Amerikalı mühendis Gillen ta· 
rafından yapılan ve buharla jı;. 

!iyen bu motosiklet şimdiye k::ı· 
dar 30.000 kilometre katetmi~ 
ve yaptığı sürat henüz hiçbir 
motosiklet tarafından elde edile· 
memiştk 

Amerikanın Kolumbiya üru
versitesinde yapılan bir tecrübe
ye göre, \'İyolonselde basit bir 
parça çalmak için dört ton ener
ji sarfedilmektedir. 

lrlandada Pot FHz Patrik a
dında bir köylüye ait olan bu
mini mini eşek pipo i~ektedir. 

Bir kilometre genişliğinde ve 
20: metre derinl6kte olan bu \'ol· 
kan ağzı. bundan birkaç bin se
ne ewel Amerikaya düşen bir 
gök taşı tarafından açılmıştır. 

Bu delikten 800 metre öteye 
gömülen bu gökta~ı parçaları 

yüzde 92 demir, yüzrle 8 de ni
kel ihtiva etmektedir. Bunlar 
ayni zamanda plıitin izleri rlc 
ihth-a etmektedir. Bunların mcc 
mu kıymeti 20 n1ilyon dolar ola
rak tahmin edilmektedir. 

1skoçyada, köpekleri kiliseler
den ko&'Tllak için, resmini gördü 
ğünüz bu garip kıskaç kullanıl
maktadır. 

t 'Pak ~ ıa~·ın at Bay Fuadin yanında bir ku· 

1 1 ~e.'l"ı atıcı. hap var. Bir taraft~n bol 
1 han l' ek Yıyor, diğer taarft:ın gizli giz· 

2 - Kral Bay Fuadi eskisinden daha 
zayıf gördükçe hiddetinden deli gibi olu· 
yor. 

sorunca Fuat aptal aptal: 
- Ahçınız bana verilmesini emir bu· 

\-Urdu~runuz yemekleri tamam vermiyor, 
çalıyor deyince kral kızıyor ve Fuadin 

taymmı arttırıyor. 

·i - Fakat şişte kızartılmanm hayali. 
le titriyen bay Fuat hapları yutmağı hi;; 
unutmı.ıyor. 

Utu)•or. 3 - Kral Bay Fuade bu halin sebebini 

Amerikalı Adelar Gc.ndon, 
kafasını suya BOktuktan sonra, 
ıslık çalabilmektedir. Bu ıslık 

kolo.yhkla duyulmakta ve sudan 
kat'iyycn kabarcıklar çıkma • 
malttadır. 

Leon Avazyan adında bir A
merikalı, Nevyorkun en yUksek 
binalarmdan biri olan me~hur 
Vulvort Buildlng'ln 55 inci katı
na çıkmak için 1520 baanmnğı 

tnm 9 dakikada katetmiotlr ki, 
bu ı;ıfmdillk bir rekordur. 

Fil, arka ayakları Uzerindc diz 
çökebll~n yeglne memeli hay -
vandır. 

* * 

Jozef Ll adında bir zenci, o
kuyup yazma bilmediği halde, 
tam beo seneden beri Amerika-

nm Misuri eyaletinde Tipogrıi.f • 
Jık yapmaktadır. Bu zenci harf -
!eri sadece nekillcrindcn tanıyor. 
Fakat isfmlerlnl bilmiyor. 

BULMACA 
Bir grup genç kız bir nehri geç 

mek istiyorlar. Fakat köprü yı
kılmı~ .. Ne yapacaldaı? Nehrin 
öbür sahilinde küçük bir sandal· 
la iki çocuk \'ar. Bu iki çocuk 
genç kızlan kendi bulundukları 
tarafa geçirmek istiyorlar. Ama 
sandal ancak bir genr; km ,·eya 
hut da iki çocuğu alabmyor. Kız 
lar nehri nasıl geçecekler? Biraz 
düşünürseniz bunu kolaylıkla 

bulabilirsiniz. 
Doğru halledenlerden birinci· 

ye bir altın uçlu dolma kalem, i
kinciye bir büyük şişe kolonya. 
üçüncüye bir albüm ve iki yüz 
okuyucumuza muhtelif hediye. 
ler vereceğiz . 

................ ._ ......... ~ 
HA BEP. 

ÇOCUK SA Yl-.ASl 
Bilmece kuponu 
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Oe~ışmeyen 

moda: 

TRiKO 
3 

• 

l ., 
Moda sıtl de-

1 ğiştiği için çok şi

kayet edilen bir 
şeydir. Bu hususla 

nUktcler yazılır, ka 
rikatilrlcr 
Fakat modanın bu 

şöhretini silecek 
kadar sabit kalan 
bir moda var. Ör

me elbiseler, triko -
lar. O bir kaç sene 

Bu güzel bluzu kendi
niz dikiniz 

denberi devam e

den hfi.kimlyctini 
bu sonbaharda da 

muhafaza ediyor. Trikoyu işgal ettiği 

sandalyeden koğanuyan moda yaratıcıla
n §ekillcrde değişiklikler yapmakla ikti
fa ediyor. 

Bu bluzu krep dö§lnden, krep jorjet- eninde 80 santimetre boyunda bir parça 
ten, tlllden, ipekli yahut yUnlU muslin
den yapabilirsiniz. Yaptığınız kuma§a gö
re ya layyör altında giyilecek gayet ağır 
bir bl{ız olur, yahut evde kullanacağınız 
gilndclik bir blfl%. 

90 santinı eninde bir kumaştan 2,50 
metre biz için kiifidir. Bir numaralı §C· 

ma Uzerinde patronların kumaş Uzerlne 
nası! konulacağı görülüyor. 10 parçadan 
ibaret olan patronun teferrüatıru da iki 
numaralı ııemada görüyorsunuz. Her de
fasında olduğu gibi bu sefer do hatırla-

}

. tnbilfriz. Patronlarda yazılı rakamlar 
44 beden içindir. Bu rakamlar sizin vU
cudunuza tamamen uygun gelmiyorsa f-

' ) cab eden tadiUl.tı patron üzerinde yap -
/ 

1 
mak, sonra kesmek fcab edecektir. l§i da 

•Mı"·-'"' ha kolaylaştırmak için de bu rakamları 

Mutfak işlerine I 
dair birkaç 

tavsiye 
• yemek tencerede dibine sardı, yahut 

yandı. Telaşa lUzum yok. TenC'ercyi 
musluğun taşı üzerine kor, kapağını i)i
ce kapar, musluğu hafifçe açar ve ten

cerenin üzerine su akıtırsınız. Bu iş on 
dakika devam eder. Tencerenin dibini 
kazımamak şartiyle yemeği başka ten
cereye korsunuz. Yanık tadı ve kokusu 
kalmaz. 

• Yumurtanın beyazını sUratlc çarp -
mak için lçersine bir parça tuz koymak 
kilfidir. Bu takdirde yumurta çok az za
man lçersinde köpUrilr. 

ölçerek gazete kağıdı üzerinde tabit bU
VUklUkte bir patron yaparsınız. O vakit 

f bu patronu kumaş üzerine iğnelemekten 
başka yap,acak bir iş kalmaz. 

1 

Patronu kumaş üzerine iğneledikten 
80nra her parçanın kenarlarını tebeşir, 
yahut renkli sabunla çizer, ve 2 santl -
m etre diki3 payı bırakarak kesersiniz. 

GöğeUn önU döz ve ortası dikişsizdir. 

r :Ayrı bir kumaştan ön için 60 santimetre 

jr 
t. 9 

.. ~ 
~ r 
~ : 

1 30! • 
~ 
iM 

~ . 

(2) 
~ -

kesersiniz. Bu kuma~la aşağıdan 8 sıuı
timctre mesafede ufki olarak beş §erid 
korsunuz. Sonra bu şeridlerden beş san- ! 
timetre mesafede diğer beş şerld, sonra 
tekrar beş şerld vo bunlardan dört ean
tinıetre yukarda 12 şerid korsunuz. Bu 
ııeıidlerin vaziyeti gerek resimde, gerek
se 2 numaralı şemanın "ön" yazılı kıs -
mında açıkça görünUyor. Bu şeridlerin 
herbir tanesi arasında bir santimetre me
safe vardır. Sonra önü kenarlarından bU
zersiniz. Tam orta yerinde yaka yeri o
larak 10 santimetrelik bir kısmı keser 
ve açık bırakırsınız. Sırt kısmı da düz -
dür. Ortasında dikiş yoktur. Yan ve o
muz dikişleriyle öne yerleştirilir. 

Kol da dilzdUr. Evvela omuzda kUçUk 
bir bUzgil yapınız. H, Hl arasında ve K 
dan Kl e kadar bir ip geriniz. Ve bu ipi 
4 santimetre kalıncaya kadar bilzilnUz. 
Kol kapağını MN MlNl dikişiyle kapa
yınız. 

Kolun iki parçasını verev olarak oott 
noktalarından birleştiriniz. t den s e ka
dar hnfif bir dantel geçiriniz. Yakayı 

korseye oo aa istikametinde dikiniz ve 
önden düğümleyiniz. 

Bu güzel b!Ozun litülenmesi çok kolay
dır ve herhangi bir tayyörle giyilebilir. 

El Ue 8rUlen triko bir peri işiymiş gt. 
bi son defa kumaşın yerini tutuyor. Çün
kü bir defa o hayal işidir. Örgülerinlze 
muhayyelenizde yarattrğınız binlerce 
rengi, binlerce §ekli verebilirsiniz. Son
ra bu örgüler, hem dayanıklı ve hem ra
hattır. Daha sonra ucuzdur da. Onun f. 
çin örgü elbiselerin daha çok yaşıyaca
ğını tahmin edebiliriz. 

Biz bugUn bu sayfada birkaç triko 
blüz, rob ve ceket modası veriyoruz. Ör
gü i§lerinde mahir olanlarınız bu sayfa
daki modcdlerden ilham alabilirler. Bu 
modellerde bilhassa yakaların, krnvatm 
vaziyetlerine dikkat edilmek icab eder. 

Şimdi modellerimize daha yakından 
bakalun: 

1 numaralı model beyaz ylindcn bir 
bliızdur. Üzerine yeşil, sarı ve kırmızı 
deve dikenleri işlnmiştlr. Yakasına be
yaz bir dantela dikilidir. İnce dantela bliı
zun sağlam duruşuyla güzel bir tezad 
yaparak blfıza bir incelik veriyor. 

2 numaralı model spor biçimi bir blüz
dur. Omuz başları kabank değil, düzdür. 
Bu göğsü daha geniş göstermek, vUcu
da tam bir sporcu manzarası vermek 
için böyle yapılmıştır. Sonbaharın iyi ha
valı giinlcrinde yapacağınız son gezinti
lerinizde bundan istifade edebilirsiniz. 

3 numarah model çok hoş ve çok zarif 
bir akşam ceketidir. Bu ceket örülilrken 
yün iplikler arasına sırma teller de ka
rıştırılır. 

4 numaralı model gayet donuk bej 
trikodan bir ikindi üzeri robudur. Bu ro
bun hususiyeti yaka ve ceblerindeki sUs
lerdedfr. Kemer koyu menekşe rengin-, 
dedir. 

(1) 
Resimdeki iki ufak krokiden birisi bu 

sonbaharın çok rağbette olıın çizgili blOz
lnrından birisini. diğeri yepyeni bir tarz
da bir iç yeleğini gösteriyor. Bu yelek 
kalçaları gayet sıkı tutmağa yarar. 

• YUnlil elbiselerde etek kısmmm aşa
ğı tarafı ve ceb kenarlarını elde tığla 
örülmüş motiflerle süslemek çok moda
dır. Örme ceke~lerde ()rgüler arasına 
beyaz, sarı, kırmızı sırma karıştırıyor -
Jar. Bu örgUleri daha parlak gösteriyor. 

'-----~ Ayaklarınzzg.,f, 
bakmzyorsan!ff;tfl 

Güzel kadın n,.·akları çok , .. r~~ 
., ııııw ~· 

Kadınlar daha genç kızlık z~scl< tDP_,.. 
başlıyarak çok dar ve çok yU uıılar ı> , 
lu ayakkabılar giylyorlıır. 13 ıduğll r' 
ların şeklini bozuyor. Sebeb 0 ~·ııl'ıari' 

d fa ıı.. eÇI' hatsızlıklar da caba. Çok c unee g 
kadının bütUn hayatı ınUddC 
remiyeceği arızalar bırakıyor. bllıcıı1l1~; 

... nor.eUlk «'1"' Ayaklarınızla yalnız b- dll p:ıe•-

dan deği, slhhat bakımından cıııcı, ~ 
olacaksınız. Ayaklar ellere bCn:rııır çıl> tJf' 
§it çeşit arızaralara uğrar, ~:rtıcşil'• ~· 
birçok yerlerde ayak deri51 sııiJ'C· .M°',ıı 
naklar ete batar vesaire ve buJlııırd 
larınıza dikkat ctmezseııiz ı;-J 
kurtulamazsınız. ıcsınıı? r8' 
Ayaklarınıza nasıl bakaCBaslhllt ,•c , 

hususta size faydalı birkaç n .>""alil~ 
k suyla ıeıt" bilirim: ayaklarınızı eıca rak şdll ,. 

ymız. Sıcak su, deriyi ve a) e""otiJlf M 
kil"... 1ıı:ı· 

rini yumuşatır, onların ınu Jtltllbl ş) ıtı 
zaltır. Böyle ayaklarda 8~oJıll 11ıl' :cıı 
daha çabuk vurur, nasırlar yuıcsc1' ~ 
zuhur eder. Ayklarmızı suyu 3ııatlt , 
nkıtarak, hattiı. milmkünse ııu -ıııtı· So ri 

l rıka' ıclC fırçalıyarak soğuk suy a .~ 11dıı 
ğuk eu deriyi sağlamlaştırır ' d' 
kuvvetlendirir. tse hııflll ııt 

E - ~ d risi ser \.ııb 
:.ıger ayagınızm e • yltı• .1 f' 

bir defa ya tatlı badcın)'ıtS' 13if çc ıı 
b ğlı:ı)ıJOIZ• tıllflJ besleyici bir kremle a j yaı--

11
, 

rek saat kadar kuvvetli ~-~: sorıı11 (J' 
• • • · jrırın dİJI iÇ yagı, yahut krenıı ıyıce ,. cil 

yağınızı soğuk suyla yıkıyarn~Jc)1Jliı-rııı• 
mediği kremi veya yağı tcJJl urıııı"ı:ı 1'' 

Haftada bir defa ayak ~ urtı9 ., 
. iz M ,·c) 

kesmeği ihmal etmeyın · rJşk ....r· 
"b" )'ll\'ll v larını el tırnakları gı 1 ıı:e~ı.nlı- , 

"rl k . d"" t köııe - au sı.t svı esmeyıniz, or @iı- v 1" 
nak kenarlarını törpuıcınc) ,.e çorllb , 

retle tırnağın ete batınıısını. ış oıuf511 
rı delmesini ortadan kı:ıldırJll ~ 

ı.cstıl 
ııuz. 1taslB ,. ıP' 

Nasırları bıçak veya ın~ hUt 1,ı1ce 
ylniz. Ya ilaçla çıkarınız, ~ ~nıı. )'f' 
para kağıdı sürerek yok ed 1tıı:ırtJlıtl 8, 

a)'B §~ 
Ayaklarınız terliyorsa. rJ110l il pı• 

kadığınız suya bir kaşık !~ki def il ):f• 
diniz. Bu işi haftada bir ~ıızla ter11~tııf 
nız. E~er a vaki arınız çok .~rel b 

b • cd n ev• 
sa çornblarınızı giyIIl c ~ıı 
talk serpiniz. bir fltltef ' 

Burada kadınların fe~çU1' g1SSU1' ı· 
söyliyeceğiz. AyaklarJDI rs ıcUç .-ıı 

nuına ıstw 
mek için daima yarIJJl bU ııctıı 
yakkabı giyerler, halbuki r,11 

verir, hem ayağı bozar: kkııbtJl111dl'' 
k• · ·i bır ayt\ ~h"t e Unutmayınız 1 1~ inde r--" 

esaslı vasfı, ayağın fçers 

bilmesidir. 
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leu lhlaıftakB futbcB maıçuaııru 

Güneş - Peraf 
Galatasaray - Galata gençler 

Umumi futbol k~litesi düşüyor mu ? 
ve 

Yarın Taksim stadında karşılaşıyorlar Futbolcu nası I ye-işir 
Yerli münekkidlerimiz, bir çok ecnebtl 

meslekta~lanndan da ılham alarak, ya· 
vaş yavaş kendilerini de inandırdıkları 
bir iddiada bulunuyorlar: 

"Dünya futbolü ve dolayısile Türk 
futbol seviyesi eski bir nisbetle gün gün· 
den dü~üyor.,, 

Evvela bunu tahlil edelim. Bu hakika· 
ten böyle midir? 

l'atın sabah Galatasarayla rarpışacak olan iki1lci kiimeniu kttvvetli ekiple-

Bir kere "'futbol,, lngiliz metaı olmak 
itibarile mutlaka stcrling gibi düşüp 
çıkmaya mahkfun bulurunaz. Elimizde 
sukut veya tereHüleri kaydedecek bir 
miyar yoktur ... f utbol,,ü kronometrelerin 
ölçeğinde kantara vuramayınca böyle u· 
mumi bir hüküm yürütmek yerinde ol. 
maz. '"Futbol., gayelerinden biri olan 
"spor,,u da, çok şümullü hareketleri içine 
almış bir "sanat,, hatta "güzel sanat,,tir. 
Modern rcsım, modem mimaı1, modem 
müzik, modem edebiyat... ve olsa olsa 
modern futbol... 

rinden Galata .Gençler bimıci takımı ,, 

c!ir aydanberi futbol sezonunu açan Sabah saat dokuzda oynanacak olan 
dır atasaray ve Güneş klüpleri iki haf ta. Galatasaray • Galatagcnçler maçı san 
dır. '&zersiz müsabakalarım yapmakta- kırmızılıların son vaziyetlerini gösterme. 

C~tasaray geçen pazar Kurtulu~u. 
~~ de ayni gün Anadoluhisan 3-0 ne
~ erte Ycnrni~ - ve senenin ilk müsaba 
tid~ 01rnakla beraber - her iki takım da 
ls eıı güzel birer oyun çıkannışlardı. 

IQ lanbuıun bu en kuvvetli iki teşekkü· 
bar~ın ~ene Taksim stadında ~ gecen 
~ nısbctle - çok enteresan IBi mil. 
ıa G YClpacaklardır. Bunlardan bilhas 
'°!1eş · Pera karşılaşması cidden e· 
~ 1Yetlidir; Pera, Gayrif edere klüpler 
lerhı'ncta en teknik futbol oynayan ve iç· 
duti de Angelidis, Bambino, Etyen, Bo· 
~ Mcstiyezi gibi her futbol meraklı. 
İl tanıdığı kuvvetli elemanlara malik 

takırndır 

nı~i;-~ sardılar bu sene Mısırın Ennadi 
~1 takımını mağlOp ederek büyük bir 
~ af!akiyetle mevsimi açnn~lardır. 

>a~ı ~ın topu iyice kavramı~ fakat biraz 
~ 1 ,0~'Unculardan kurulan Pera taku 

c!egttne eksiği nefessizliktir. 
~ Un~ş ise çok seri oynayan b5r on bir 
Saı~Utc~kkildir. Bu takımda da Rebii. 
~ ddın, Vahap, Cihat gibi üstat o
hatıCUlar göze çarpar. bilhassa hücum 
hf ~kuvvetli olan Güneşin nisbeten za· 
~ika era müdafaasını heran zorlıyacağı 
~ın r olrnakla berab4!r, Peramn fırsatcu 
tehcı~lan da Güneşin kalesini bir hayli 
~~t ~eceketir. 

ttr. ~ rnusabaka saat 4,30 da başlayacak 
~ Undan evvel de ayni khiplerin B 
~ kat'§ılaşacaktır. 
lsp anyol futbolcufarmm 
b Anıerika seyahati 

~~:lt ~kibi ismi altında Cenubi Amc
~~}' bır turne yapmakta olan İs
~el> 0

1 takımı Meksikadaki ma.çlannt 
~etle bitirmiştir. 

eYOeimilel yüzme 
~ fllüsabakaları 

l lldap 
e111llıı C§tede Birleşik Amerika yüzücil-
~1~tlrakiyle yapılan enternasyonal 

lOQ alann neticeleri §unlardır: 
l lnetl'e sırt üstü: 

2 ...... ~cunzig (A.) 1dakika10,8 163. 
~.ve:- Erdelf (Macar) 1 dakika 14 sa-

20() 
l. tnctre lcurb:ığnlaıruı.: 
2 ...... Angyeı (Macar) 2 dakika 48,2 sa. 

...... '\r •Oo erson (B. A.) 2 qakika 50,8 163 
l ttıetre erbcst yüzme: 

~tıı.v:: I<'tanagen (B. A.) 4 dakika 46,2 

2 ...... 
'aııi:,.·o lınat (Almanya) 34 dakika 56,2 
a . 
a ......, Crnf (Macar) llenvnyvrayt (ln-

~ll'e: l..eivers (İngiliz) 5 dakika 6,2 sa-

l\nıea 
l. ..._ en atlama: 

2 ..._ ~t (B. A.) 110,05 puanla. 
'l 

4 
ldvegl (Macar) 104,69 puvanla. 

l. oo ba ... ,.ak ,·an<;ı ıı;crbcst '"Üzme· -1\ ,, • ~ _, • 
2 ......_ vrupa 4 dakika 0,2 saniye. 

1\t-kla_ ntrle~lk Amerika, sekiz metre 

si itibarile ehemmiyetlidir. 

Geçen haf ta birin~ takımdan L11tfi ile 
Bülendin bulunduğu genç Galatasaray

on biri bu iki güzide oyucunun gayrcti
le Kurtuluşu 3·0 yenmişlerdi • 

Yann tam takımlarile sahaya çıkacak. 

lannı duyduğumuz Galatasaraylılar, -
kinci kümenin en kuvvetli klüplerfoden 

biri olmakla beraber - Galata gençleri 
mağlQp etmeleri Hizundır. 

Bu karşıaşmalardan maada, saat 10,30 
da gayrifedereler şampiyonu Şişli, Moda' 
klübile, saat onda Kurtuluş da Eseyan 
ile rarpışacaktır. 

Rambrana, Sinan, Betovcn, Şekspir ve 
"Şafer,, bugün yaşayan hatıraları ile 
birer kıymet ifade ederler. 

Fakat "Klasizm,, kıymetlidir diye kü· 
bizmin, cazbandm olduğu kadar "Pio
la,,nın da orijinal kıymetlerini nasıl in· 
kar ederiz? 

Hamam yerine banyo, ferace yerine 
tayyör, tef yerine saksafon, ve .. Al gö· 
züm ver gözüm,, yerine de "W,, •• 

1nkilfıp geçiren her türlü itibaıi güzel. 
tiklerin borsası olamaz. Ve deği~n gü· 
zellikleri biribirinden üstfin görecek öl· 
çülere mal~k değiliz. 

----~~--~-----------------

J" arın Güneşle ı~arşılaşacak olan Pcralılar 

Muhiddin Üstündağ kupası 

Yüzme müsabakaları 
1e ey O.de şeref stadında yapılacak 

T. S.K. İstanbul bölge i su sporları a-ı 4 - Bilyük ve küçüklerin puanı umum 
Janhğınilan: puana dahil edilecektir. Üstündağ bayrak 

1 - Beşiktn3 jimnastik klilbil yüzme yarı§1 puana dahil edilmeyip bunun mU
havuzunun aı;ılış yıl dönilmU münasebeti- • kafatı a}Ticn verilecektir. 
le 18-9-1938 pazar günU yapılacak ve be3 5 - Bu mUsabakalan idare edecek o. 
sene de\'am edecek (Muhiddin üstün • lan aşağıda adları yazılı hakemlerin sa-
dağ) yilzme müsabakaları programı: at 12,30 dan evvel Beşiktaş stadında ha-

l - 100 metre serbest büyükler. zır bulunmaları rica olunur: 

2 - 100 metre serbest küçükler. Ahmet Fetgerl Aşeni, Riza Sueıi, Hik-
3 - 200 metre serbest büyükler. met Üstündağ, Sıtkı Eryar, HUsamettin 
4 - 200 metro serbest küçükler. Güreli, Ali Riza Sözernlp, Şazi Tezcan, 
5 - 100 metre sırtüstil büyükler. Bekir Macur. 

6 - 100 metre sırtüstü küçükler. 6 - Bir müsabık sutopu hariç ikiden 
7 - 200 metre kurbağalama büyükler fazla müsab:ıknya iştirak cdemiyecek _ 
8 - 200 metre kurbağalama küçükler 
9 - 400 metre serbest büyükler. 
10 - 400 metre serbest küçükler. 
11-100 metre serbest büyükler. (ba-

yanlar) 
12 - 50 metre serbest küçükler (ba

yanlar) 
13 - 4x100 bayrak büyükler ve kü • 

çükler. 

14 - Türk bayrak yarışı büyükler ve 
küçükler. 

15 - '5x100 Üstündağ bayrak yarışı. 
16 - Su topu. 
17 - Müküfatların tev·zil. 
2 - Müsabnknlnrn saat tam 12.30 da 

baq•anacnktır. 

3 - MUsnbakalara bu sene için teşki
lii.ta bağlı klilpler mensuhinl • diğer se
neler lisans aranacak • iştirak edcbile
~cklcrdir. 

tir, 

7 - Müsabakaların umumi puan neti
cesinde birinci gelen klilbe verilecek olan 
kupaya 5 sene zarfmda en çok birinci
lik alarak ismini yazdıran klüp sahih o
lacaktır. 

Ayrıca müsabakalarda birinci gelenle
re birer madalya verilecektir • 

8 - Su topu umumi puvana dahil de
ğildir. Mllkfıfatı ayrıca verilecektir. 

Yağlı güreşltır 
Yarın Uzunçarşı başındaki Ozen bah· 

çe. inde mühim yağlı güreş müsabaka· 
!arı yapı1acaktır. 

Bu müsabakalara Pomak Mustafa ile 
Sileli Rahmi ve Ali Ahmetle Pomak Sü· 
leyrnan gibi tanınmış pehlivanlar iştirak 
etmektedir. 

Vazaliıl : M. E. Talu 
Bu zevk ve ictihat meselesidir ki hü

kümleri yalnız sahibine inhisar eder. Ul· 
\'İli, Alili, Hasan Kfirnılli, Nihatlı, Refik 
li, Bekıirli, Zekili bir takımı, Cıhatlı, Hüs 
nülü, .Faruklu, Reşatlı, Musalı, Hakkılı, 
Fikretli bir takımla çarpıştıramıyacağı. 
mız içindir ki böyle bir ''hüküm,, "ka· 
naat,, çerçevesinden dışarı çıkamaz. 

Bugün başta lngilizler olmak üzere, 
cenubi Amerika, orta Avrupa ve şimal· 
lilerin benimsedikleri modem sistem 
"zarif,, olmıyabilir. Fakat ''müessir .. dir. 

"Manzara,,mn "netice,, yanında ifa· 
de ettiği mana, son senelerin içtimai ha
yat bünyesinde sıfıra müncer olmuştur.\ 

Sporda da ''lirizm,, yok, ''realite., var. 
Bôyle olmakla beraber, denilebilir ki 

biz o işi de kıvıramıyoruz.. Bir "zaaf., 
kabul edilmekle beraber bu düşfincede 

yüzde yüz doğru del:rildir. Bizim futbolde 
"muvaff akiyetsiz,, gözükmemizin asıl se 
bebleri büsbütün başka olduğu gibi şim· 
diki ''bocalama,, 924 Slavyasınm öğret· 
menlik ettiği maziden bir türlü yakamm 
sıyırıp yen; tempoya kendimizi büsbütün 
veremeyişimizdir. 

Ben, düşünebildiğim kadar bir "reçete,, 
sıralarken, hem futbolümüze hem futbol· 
cumuza layık olduğu muzaffer istikbale 
emniyetle bakmasını ve hazırlanmasını 

tavsiye ederim. Zira bugünkü fena şerait 
ve sistemle bile, ''usta .. sınm eline dü~bi· 
len bfr ''ay • yıldızlı muhtelit .. değil Mı· 
sır; Yugoslavya, Romanya, Belçika, hat. 
ta Fransa ile biie "üstün,, gelebilecek ..,;r 
kudretle mücadele edebilirler. Çünkü; 
adale, zeka, irade; damarlarda dolaşan 

asil Türk kanının kamçıladığı enerji ile 
harekete gelmektedir • 

Gelelim "reçete,,ye: 
1- Futbol.bizim yaptığımız gibi beşikte 
başlanacak bir spor değilse de, 18 ya~ da 
pek geç. Normal kalb ve ciğer taşıyan 

çocuklarımıza 14 ünde müsaadekar ola
biliriz. 

2 - 14yaşmdaki ''çocuk,, futbolü "mü 
cadele,, halinde değil. ''muvman,, olarak 
öğrenmelidir. 

Kürek Avrupa şampiyonası 

Milii.nodıı yapılmakta olan A vnıpa kü
rek §amplyonasma cumartesi gllnU "E
mld,, yarışiyle devam edilmiştir. 
Yanşa başlamadan ru: evvel, İsviçre 1-

ki çifteli yanşa girmlyeceğinl bildirmiş
tir. 
· Alman neticeler şunlardır: 
Emld yanşı tek çifte: 
1 - Lehistan Sverey 7 dakika 36,1 sa

niye. 
2 - İsviçre 7 dakika 39,8 saniye. 
3 - Çekoslovakya 7 dakika 42,8 sani-

ye. 

4 - Fransa 7 dakika 44,4 saniye. 
5 - Macaristan 7 dakika 50,8 saniye. 
Emld yan~ı iki ~lfte 7: 
1 - Yugoslav;'n 8 dakika 2,8 saniye. 
2 - Hollanda 8 dakika 5,6 saniye. 
3 - İsviçre 8 dakika 13 saniye. 

3 - Bu ••yaş,, ve "dısıplın,,i kontrol 
altına alabilmek, en kolay "mektep,,lcrde 
olur. 

4 - llk, orta, lise, ) uksek tahsil müfre 
dat programında ''beden terbıyesı,, mut· 
lak ve ··tutbol,,de ihtiyari olarak yer al· 
malıdır. 

5 - "Öğretmen,, nazariyat için ayrı. 
amelfayt ıçın ayn şahsiyetleı olmalıdır. 

''Menecer,, ve "antrenör,, farkları gibi-, 
6 - "Spor,, çocuğa "ders,, olarak veri. 

lirse, talebenin "tenbel,, liğıne ve~.ıle 
olmaktan çıkar. "Kimya,,nın me\etıdiye· 
ti "fizık,,i sarsmadığı gibi •. Genç dımağ 
"vazife,, bild!Jğı şeyi ihmal etmez. Spo
ru,, "eğlence,, addettiğı içindir ki "mah 
zurlu,, gözükmüştür. Dans gıbi... Halbu 
ki ~imdi Amerikan pedagojısinde dans 
da "spor,. ve "ders,, olarak kabul edil· 
miştir. 

7 - "Futbolcu.,ya bir ümit, emeğine 
halde ve ıstıkbalde bir avantaj temın et· 
mek. 

8 - Bunwı için açık ve etüdiye bi{ 
'profesyonel,, lik. 

9 - "Protesyon,, .. meslek,, demektir. 
Sigorta, banka, tiyatro. resım, hattA o. 
telcilik, garsonluk "meslek,, oluyor ve 
''mektep,, istiyor da bir sanat diye ısrar 
ettiğimiz futbol neye bir .. meslek,, olma· 
sın? ve herhangı bır meslek de n~ dıye 
e.meğının kaı]uığmı aramasın? Hunun. 
içtimai, terbıyevı herhangi bir nevi malı 
zuru akla gelıyorsa bu ışten vazgeçmek 
en doğrudur. Futbol meslek olmadıkça 

meslek de fahri devam ettikçe randıman. 
yüz kere, bin kere ''sıfır,,dır. Hem de 
solda olmak üzere! •• 
ıo - Mektepte, klüpte, teşkilatta ant· 

renör. Sevımlı ''Besim,,in dedığı gıbi 

"yerli,, değil. Ecnebi antrenör. Hem de 
gilışı güzel olmaz. Atletızm ıçın Amerıka· 
h, futbol ıçin lngiliz, beden terbiyesj İ" 
~n Alman antrenörler. Taponlan değil .. 
en iyilennı .... 

11 - Stad. Her klübfin ve her şehrin .. 
Kapalısı.. çimenlisi.. , 

12 - Organızasyon. Lik, kupa, şehir, 
muhtelit, mılli temasların programla~tı. 
olması. B,C, değil; 14·1&18 yaştakılere 
mahsus devamlı \'C ciddi turnuvalar. 

13 - Propaganda. Dahilde ve hari~e. 
Neşriyatla, radyo ile, konferans ile. 

14 - ldare için geniş ve muktedir bir 
teşkil~L Fakat ''tek seçici,,. 

15 - Klüp takımlarında azamt Qç ec' 

nebiye yer vermek. lngilterede lrlandalı. 
Galli, lskoçyalı, 1talyada Arjantinli, U• 
rugvaylı, Brezilyalı, Almanyada Avus. 
turyalı, Fransada bütün dünyalı olduğu 
gibi .. 

İşte o zaman. ''koca Yusuf .. un ebedt· 
leştirdiği "Türk kuvveti,,nin, az bir him• 
metle ''Yaşar .. ve "Mersinli,, terle teza• 
hür eden örneklerinden başka ''Fikret,, 
in çocuklarını dünya futbol piyasasında 
daima ilk plfuıda görmek elbette ve elbet• 
te müyesser olur. Yoksa .... 

Muvakkar Ekrem TALU 

15 Yaşın
daki 

şamp;-

y on 
Avrupa yüzme 

§ampiyonasmda il -
çUncUiüğü kazanan 
Edna Çayld ismin. 
deki İngiliz kızı on 
beş ynşmdadır. Yüz 

me muallimi fla 
beraber bir atlama 

ckzerslzi esnasında 
görülüyor. 
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Almanya hududunda Hatay kabinesi 
zebzübü içinde hakkaniyet ve adale&~ 
lunu bulmasını bilınio olan rnilDl~atill 
lerin idare ettiği iki büyük ~ 
dostluğunu da maddtlettirıDfldr • dll' Fransa iki 

kesti 

_.. Baştarafı 1 incide 
nn, kolonel Kolenin ve albay Şükrü Ka. 
natlırun ham bulunduğu bu ziyafette 
Türkiye fevkalade murahhası orta elçi 
Cevat Açıkalın bir nutuk söylemiş ve 
bilhassa demitşir ki: 

köprüyü ''Türk - Fransız dostluğunun mihenk 
ta§ı olmuş olan Hata},n kahraman 
toprakları sevinç içindedir. Bütün Ha· 
tay milletinin, ırk ve milliyet farkı ol· 
maksızın, umumt reyinden çıkan Hatay 

meclisi toplanmış ve bu güzel memleket 
tein sfildlnetli, mesut ve müreffeh bir is· 
tikbal hamlamak hususundaki yliksek 
vazifeyi deruhte etmi~ olan ilk Hatay 
hükfunetine itimat beyan etmek suretile 
Hatayın siyast hayatının yeni safhasına · 
maddt 'bir §ekil vermiştir. Bu yüksek mü 
esseseler ayni zamanda, b~riyetin iste. 
diği sulhun nefine olarak HMisatın te· 

r W'" Baştarafı 1 incide 
( ''Duklo tarafından sol cenah fırka
lan delegasyonunun genel sekreteri 
Krutele gönderilmiş olan bir mektup
ta beynelmilel vaziyetin vahameti se· 
lbebiyle delegasyonu içtimaa davet e
~lmesi taleb edilmi§tir.,, 

ıngiliz mayn gemileri hazır 
Londra, 10 - İngilterenin birinci 

mayın tarayıcı filotillasiyle mayın dök
meğe mahsus dört muhrip ta.'ll kadro 
ile techiz cdilmiıtir. 

Alman i' ordusu 
3crlin, 10 - Mecburi iş ordusunun 

hizmet müddeti bu acne teşrinievvel 
Jillıayetine kadar uzatılacaktır. Bunun 
latihkfunlar inıası işleriyle alakadar 
J>lduğu anlaşılıyor Silahlı ordudan b3ş 
ka iş .ordusu da böylece seferber vazi
fette kalmaktadır. 

Hububat stoku 
f :Valter dar, Nürembergde söylemiQ 
~lduğu bir nutukta Almanyanın hali· 
hazırdaki iktısadt vaziyetinin her z:a
ınandan daha mükemmel olduğunu söy. 
Jemiştir. 

Mumaileyh, Almanyanın kendisini 
iki sene ge~indirebilecek miktarda ih
tiyat hububata malik olduğunu söyle -
mlştir. 

İngiliz nazırlarının içtimat 
1 Londrn, 10 - lnı;Uiz: ba11veklll, kabt
Jıenln Londrada bulunan azasıyla dalml 
temas halindedir. Çemberlayn dtin bari
~yo nazın lord .!allfaks, Sir Con Slmon 
Jle görUşerek Prag, Berlin ve Nevyork
tan gelen haber ve raporlar Uıerlnde 

me~gul olmuo ve vaziyeti tetkik etmlf
jir. 

Eski İngiliz hariciye nazın Eden dUn 
hariciye nezaretinde lord Halifaka ile 
)'arım saat kadar görUşmüştür. 
1 Çcmberlayn bugün htikOmete muhalif 
•eı:i partisi lideri Atli ile bqvekAlette gö
rll§mcktedir. 
ı 

Kabinenin karan 
MuhnfazakAr Dcyli Meyi gazetesinin 

' Yerdiği bir habere göre İngiltere hUkıl
ıncti Çekoslovakyaya bir taattl1% vuku
unda Franaayla beraber hnrbe gireceği
Jıl Bcrline rcemcn blldirmeğe karar ver
ın1rıtir. İngiltere etmdiye kadar bunu 1-
ınah bir eekilde ve bazı nazırlarm nutuk
Jariyle ilfuı etmi§se de reamt bir nota 
teklinde Berline bildlrmemlotl. Bu iti
barla kıı.rarm ehenunlyeti bUyUktUr. Bu 
karar lngUterenin ahndi Nurembergde 
bulunmakta olan Berlin ae!irl Henderson 
naıtasiyle bluat Hltlere bildirilecektir. 
Sefire Nurembergde taUınat beklemeal 
.,mredilmbtir, 

İ lnglliz: sefiri dlln Alman hariciye nazı
n fon Ribbentropla görüemnetUr. MUlA
kat bir saat sUrmU§tllr. 
1 Hitlcr, Nazi kadınlan birliğinde &ayle
ırıesi mukarrer olan nutku irad etmek • 
len, Çek meselesi ile me§gul olmak Uıe
re, vazgeı:mtştlr. Öğleden sonra fon Rlb
bcntrop, sabahleyin IIenderson ile yap • 

~ olduğu görU§meler hakkında Hit -
ferle konuşmuotur. 

Avusturya misali 
Uurcmbcrgdcn Hava.a ajanmım bD • 

airdiğine göre Alman matbuatının iddia
sı, endi~~ uyandırıcı mahiyettedir. Prag 
hUklımetlne karşı, geçen sonbaharda 
§uşnlgin federal Avusturya hUkOmetlne 

kat"§t sUrUlmilg olan dcllller tekrar ele a
lınmakta vo Prag hUkümetinin art.Ik va
ziyete hllkiın olmadığı ve hattA Markslz:
ml silihlnndırmakta olduğu iddia edil • 
mcktcdlr. 

Pazartesi ne olacak? 
Vaziyetin pıı.zartesl gUnU Hitlerln a6y

llyeccği nutukla tnvaı:zuh edeceği ısanılı
yor. O gUn Hitler Nurcmbergde nutuk 
söyle: lt"n İngiliz kabinesi fevkalAde ıc
tima halinde bulunacak ve nutka g8re 
derhal tedbir ve ka.rnr alacaktır. 

Jopouyanın vaziyeti 
Tokyo, 9 (A.A.) - Hariciye nen. 

atinc:lca ıtbüt .edildiğine göre, diln 

. 

Alman büyük elçisi ile Japon hariciye 
nazırı muavini arasında. yapılan mü. 
takat, Çekoslovak meseleleri üzerinde 
malumat teatisine inhisar eylemiş

tir. 
Bu ha.dise, Japonyanm Avrupa va· 

ziyetine karıı ıadeee seyirci vaziyetin. 
de kalacağını teyit etmektedir. 

Bir istifa şayıası 
Berlin, 9 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 

Alman ordusu erklnı harbiye reisi 
aıfatile general Bekin istifa etmlı 

olduğuna da{r, salahiyettar Alman ma. 
haf ilin.de yapılan mükerrer tekziplere 

rağmen bugün paytahta dönmUı. 

olan generalin artık vazifesi ba1mda 
kalmıyacağına dair olan ıayialar ısrar 
ile devam etmektedir. 

Mumaileyhin yakında bir kclordu 
kumandanlığına tayin edileceği söylen.. 
mektedir. 

~ ~ m ••••• ... .......................... . 
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Bu mesut teşrikimesaiden Hata1 ~ 
mu§tur. O Mesut toprak ki daha b(ltfJJI 
müesseselerini yaratmadan - ~· 
dünyaya bir milletin saadetini. be" 
ni ve istiklalini temin etmek gı'b! ~ 
,eri ve binaenaleyh çok güzel bır _.._.1.rı 
tahakkukunda Türk ve FtanSII -~';;r 
nm mertçe t~riki mesaisinin maıı--

nı gösterdi. ~" 
Bu eserin tahakkuk ettili yo-

Hatay bayrağının kendi sema~ 
seldi~ bu anda, bütün Hata.Y ~ 
ırk ve din farkı olmaksızm rnillf d 
lannm etrafında toplanmq ve ~ 
raklan üzerinde sevinç içinde ~ 
hazırlanmakta bulunduktan bU 111 kısa düşüncelere §unu diyebiliriJ: t~.-
kınız iman ve hultlsunfyet neler ':ır ... 

Baylar, güzel rnemleketinlJ j~-~ 
fah devresi artık açıbyor. ~ 
başında, bütün hayatım bu f~ ~ 
yasının tahakkukuna basretrnıl -
itibarile kahraman Qnvamn8 hlk ~ 
nan bir adam bulunmaktadır· ~ 
nefsi, hakikatten iyice anlayıJI. bit ttf 
yet ve adalet mefkQresi onu id~ ffJd' 
kılmaktadır. Teşebbüs ettiği h~. 
vaffak olmak onun için m.o (ltilıl 
ÇUnkü bu şartlar içinde ciaiın• b tlıt• 
memleket unsurlannın mnzahere 

güvenebilir.,, fdel~ 
Hatay başvekfü Abdurr~an aıP' 

verdiği cevapta, Atatürkiln yüksek Jlata"' 
ve himayesine mazhar olan TOrk ]lef 
ym, biltiln mevcudiyetile her vakiıt!ı~ 
devrede mu şefinin minnettan ~ 
nı bilhassa tebarüz ettirmi~tir. dt ~ 
Fransız delegesi kolonel Koteden nd bit 
tayuşle bahsetmi~. kolonelin baki ve sr 
Fransız vatanperveri olarak ciddi_.,.. 
mimt harekctile bütün Hatayın 
tisini kazandığını söylemi~tir. 

• • 
Buğday 
mahsulü 

Bo sene 496000 
vagonu buluyor 

Bükrıe, g (A.A.) - BuğdaY ~ 
tesinin kat'i rakamlan bu aeıı~ 49 ·JO" 
vagona baliğ olmaktadır. Bu~ ce)OI 

manyada ıimdiyc kudr kaydedilen dfr 
te rakamlarına nazaran blr rekor~ 
dilmektcdir. Geçen ıeııo buidaY 

1
gs4 

tesi 318.000 vagon idi. 1933 "e bll' 
ıenclerin.de ise beher ıenede ~ • 
270.000 vagon buğday iıtihW 
mittir. ~· 

1938 aeneıinde bir aene e asslll' 
nisbctle kaydedilen 145.000 ~ re " 
tanndaki fulalık bundan cYY ~· 
koltelerin ııağı yukan yardi ıra el il' 
Buğday rekoltcllnin JaYll>' 14 ssd1 

1952 de 6,6 milyar ley, 19937 de ld" 
yar ley iıdi. Bu ıene ile 20 oıll>"r 
dir. 

...-"""' 
~--~---------------

Şehrimize 
gelen Vekill!!.. 

Dahlliye vekili ve parti 181111 ~ 
teri ŞilkrU Kaya, ile tktısat ~ bd 
Keseblr ve maliye vekili Fuat _,_caıet " 
ıabah Ankaradan tehrimlll ,._. 

dir. • ... 
Ba.,vekil CelAI Bayar da eııo:.. 

hafta sonunda gehrimlH gelecek dOf' 
lktısat veklli gelecek •Y t~ .. 

vilayetlerinde bir seyahat ya _ .... 
Ergani bakır madenlerinde de te 
de bulunacaktır. ,)• 

lktısat ve maliye vekUierl :::;... 
oamkl trenle Ankaraya dönece 

---------------~ 
Nlşanlaoma tnreo~ 
Değcrh muharrir arka~ ııor' 

lip Ataç'rn km Susan Atav- oit'1!' 
Altıokun oğlu Karni Altıokuıı bll'ttcl' 
Janma töreni dün akıanı Fener 
Bclvü otelinde yapılımttır. clJO Jrl6 

Törende iki tarafın dOl~r bd"' 
labalık bir davetli sUnıresl b brik r 
lunmuıtur. Genç niıanblan tel 

0
4erll· 

der, kendilerine saadet teoıerın 



Sinemanın bilmediğimiz sanatkarları 

lkn~nfil <dleğeırö BY 
öküylÜI~ ©Jeve<dlörr ~ 

Yazıcı kızlar ayda ne kazanır; 
nedir? sf üdyoda vazife!eri 

lıa~ların isimleri ilanlarda kocaman 
g01'1! erle. Yazılmaz. Gazeteciler onlarla 
~l'iıı~ı:negc tenezzül etmez, halk ne isim
lı!~ı bilir, ne de resimlerini. Bir filmi 
~1'11 dr.ırken resimlerin mükemmel oluşu, 
ııe~1?1crin, seslerin intizam:, bir ~ah
hğı h ı;1 hesaplanmır; süratli yahut ağır
bay O§uınuza gider. Temsilden çıkarken, 
l'aıı !?ıenınuniyetindcn gözleri parıl parıl 

arak karısına anlatma ya çalışır: 
11l? Ne gUzcl film, değil mi? Danyel Da
~~n bu en giizel filmi bence. 

lan heyecan içersinde cevab verir: 
l'lıı' 'l'abü ... Fakat Feyder de rejisörle

l~d~~hrd!r· Onsuz bu film çok manasız o-

l!uuı 
leıer 1J dudaklarda buna benzer cüm-
fiııııtı dolar;maktadır: halbuki hiç kimse 
~~le roı almıyan sanatkarlardan bah
'lııı.ı :or. Bununla beraber boş filmin ele 
ııa ~gı dakikadan, filmin gösterildiği a- nelerin Dcvelope edilmek Uzere içeriye 
l'eıı dar çalışan, fakat filmde görünmi- gönderildiE;ini kaydetmek de onun vazi-
~ fu~~ 'ıata atk8.rlar vardır. Kimler mi? A-

lç) tı. kızlar, lskrip - Girller (yazıcı kız
t.' lturucu kızlar. 
Qtıg" 

~atı,g un bir yazıcı kızla görüşen bir 
la l' iz nıuharririnin yazısmı kısaıtmak-

Yazıcı kız, h11.la durmadan çaılşıyor, 

Şimdi de filmin kadın yıldızını durdur
du: 

- Matmazel, şimdi aldtğrnız bu vazl-

Blr 
sun da 

Kol et 
yor? 

fllın studyo· 
yazıcı olan 
neler anlatı-

~~e Yazıcı kızları tanıtmış olacağız. yet biraz ewelki sahneyi tutmuyor. O 
~ 

1
.u bunlar da sinema için yıldızlar ka vakit elinizi yeleğinize koymuştunuz. şeyi hatırlarlar. Bunlar oynıyan sanat -
~llndır. - Doğru söylüyorsunuz Kolet, bak karlara gayet nazik davranmağa mec -

"s • • • ben bunu unutmuştum. 
Yazıcı kızlar, unutanlar hesabına her 

burdurlar. Fakat rejisörler, zavallı yazıcı 
kızlara hiç do nezaketle muamele etmez-

Edirne, (Hususi) - Nafia vekaletin
ce bu ;>-,ldanitibaren inşası kararlaşan E
dirne - İstanbul asfalt §OSesinin Lüle -
burgaz - Kuleli köy arasındaki otuz kü
sur kilometrelik kısmının inşasına Teşri
nievvel ayı iptidasında başlanacaktır. Bu 
inşaatı taahhüd eden müteahhit hazır
lıklara başlamıştır. İki yıl içinde bitirile
cek olan bu kısmmın muayyen bir za
man zarfında tamiri işi de yine müteah
hide ait bulunmaktadır. 939 mali j,lxn
da da Kuleliköy - Edirne ve Bulgar hu
dudu lizerindeki Kapıkule kısımları ik
mal olunarak Locdra. İstanbul asfalt yo
lunun memleketimizden geçen kısmı bu 
suretle bitirilmiş bulunacaktır. 

Burgaz - Edirne arasında mevcut adi 
şose asfalt yol yapıldıktan sonra da mu
hafaza edilecek ye yeniden tamir olun
mak sııretiyle bu yoldan istifade olun
makt.a devam edilecektir. lstanbulu Manş 
denizine bağhyacak olan bu asfalt yolun 

Yalnız altı kazada 

60 ilk okul 
yapıhyor 

Edirne (Hususi) - Edirne ve Kırklar
eh vilayetlerinde yalnız beş kazada alt. 
mış ilkokul binası yapılmaktadır. Eğit

men kurslarında çalışan muallimler, bi
anların inşaatına nezaret etm<?ktedirler. 
Bu okullar yakında açılacak ve tedrisata 
b:ı~Jayacaktır .. 

ler: 

- Kolet, niçin bu noktayı not etme
diniz? çabuk bana dünkü defteri getiri-
niz. Daha duruyor musunuz? koşsanıza 
canım. 

Fakat Kolet yine dudaklarında tebes
süm, işine devam eder. 

Bu vazifeyi diama kadınlar görür, şim-
diye kadar hiçbir studyoda erkek yazıcı-~u~~·oya girerken kolları sıvalı bir 

're e }'Uzlime bile bakmadan beni kadın 
,r1teıc flgliranlara doğru itti: ,----~--mmııı~=----------------------------------------, 

Bira tıl'lıı Aceıe etsenize bayan, figüranlar 
~ede, d~ boyandı. Siz geç kaldınız. Zil ne-

" YSe Çalacak. 
(leır 

t:ı~~l ıın hiç aldırmadıgımı görünce o -
ıı:l'lnı silkti ve işine devam etti. 

~ d;ı ltöşcde studyonun yazıcı kızı ayak
l'ilııt1 tuyor; bir elinde bloku var, öbü -
4ıııı"e Iturşunkalemi. Not ediyor, durup 

'ıı.iıt~trı.cden yazıyor. Anlıyan bakışı, 
' l'l'in hareketini takip ediyor, ra -
bı f;o:r Yazıyor. Sahnenin hiçbir noktası-

neden 
öteden beri Mettir: Emzikli 

bayanların sütlerini arttırmak 
için bira içirildiği gibi, şişman-

semirtir? 
Yazan: Dr. G. A. 

cilik mtitehassısı Egli'nin bu ay nihaye
ti vermesini müteahhit bulunduğu Edir
ne şehrine ait birinci planda gösterilmiş 
bulunacaktır. 

Uzunköprü' de 

Elel<trik tesi
satı yapıltyor 
Uzunköprü (Hususi) - Kasabamızın 

yapılmakta olan elektrik tesisatına ait 
faaliyet hummalı bir şekilde devam et
mektedir. Avrupaya sipariş edilen ma· 
kine ve aletler gelerek gümrükten çx
karılmrş ve montajı yapılmakta bulu 
nulmuştur. Tesisat Cümhuriyet bayra
ramına kadar sona erdirilerek Uzun
köprü elektrik ışığına kavuşmuş olacak 
tır. Bu münasebetle Uzunköprüde bü
yük bir tören yapılacaktır. 

ya tesadüf edilmemiştir. 
İşte nihayet rejisör haykırıyor: 
- Durunuz. 
Koletin işi bitti, beni elimden yakala

dı. Gürilltilden uzak bir odaya götürdil. 
Ve bir iskemle üzerine çöktil. 

- Çok yoruldunuz değil mi? 
- Artık duracak hallin kalmadı. Saba-

hın saat onundanberi ayaktayım ve bir 
sandviçten başka bir şey yemeğe imkA.n 
bulamadım. (Saate baktım. Üç buçuktu). 

- Mesleğinizi sever misiniz? 
- Deli gibi. İnsan sevmese bu işe ta-

hammlll edebilir mi? çocukluğumdanbe
ri sinemaya bayılmm. Artist olmak isti
yordum. Fakat annem, babam razt olma
dılar. O vakit studyoya başka bir yoldan 
girmcğe mecbur oldum. 

- Bu sanatı nasıl öğrendiniz? 
- Bu işin mektebi yoktur. Bent evve-

la sanatı iyi bilen bir yazıcı kızın maiye. 
tine verdiler. O bana her şeyi öğretti ... 
İki, Uç filmde onun çalışma tarzını ta -
kip ettim. Ve nihayet ben de yazıcı ol
dum. 

- Bu işten ne kazandığınızı sorsam 
saygısızlık etmem ya? 

- Yeni başladığım vakit haftada 500 
frank alıyordum. Şimdi 800 frank alıyo
rum. Ümid ederim, bir müddet sonra 
1000 frank alabileceğim. Bu, bu meslek
te kazanılan paranın son haddidir. 

- Fena ücret değil doğrusu ... 
- Dışardan öyle görünür. Vakıl ayda 

lıll den kaçırmıyor. 
Q~ç ~ırada bir aşk filmi çevrilmektedir. 
tUıuu a§ılt rolilnli oynryan sanatkar, düz
'lııe İı. Pontadlı, boyalı çehresHe sevgili
~cı it anı aşk için yanaşıyor. l<'akat ya-
...._~ birdenbire haykırdı: 

lamak istiyenlere de bira içme
ği tavsiye ederler. Veremlilere 
b:Ie, kaybettikleri kiloları ye
niden kazanmak için, bira içi
rcn hekimler vardır. 
Yakın vakitlere gelinciye ka

dar, biranın semirtmek hassa
sını onun - içenlere serinlik 
verdikten başka - besleyici bir 
gıda olmasına hamlederdik. 

B•.ı hastalığı, bir de Büyük Muharebede Kutülamare
yi muhasara eden İngiliz askerleri, gene pirinci kabukla
rını .ıı-cyduktan sonra yemek kibarlığını gösterdikleri için, 
tatmışlardı. Başka yerlerde herkes pirinci yalnız yıkaya· 
rak yediğin.den, o hastalık başka yerlerde kimseye alaka 
vermez. Pirincin kabuğunda bulunan ve insanları o hasta
lıktan koruyan vitamine, şimdi B vitamini derler. 

Çür.ku bu vitaminin daha başka çeşitleri de vardır. 
Şimdiki iıaldc bu vitaminin çeşitlerini altıya kadar çıka· 

rırlar, fakat gittikçe daha çoğalmıyacağını kimse temin e
demez. Çeşitlerden bazılarının insanlara ve memeli hay· 
vanlara lüzumu yoktur. Bazıları da, insanların yedikleri 
gı<lC'lardan iı.tifade edebilmeleri için mutlaka lazımdır. 

1
1000 frank alan bir katibin aylığını ben 
bir haftada kazanıyorum. Fakat biz bü
tün bir sene çalışmayız ki. Her sene lld, 
Uç ay studyolar kapalıdır. O vakit tabi! 
bize licret vermezler. İnsan bizim işte se-

~ d ~az, mösyö mod, bugün kravatı
~ıı~lt~·g!ştirmişsiniz. Dünkü kravatınız 
~Qği,/Ydi. Bu çizgili. .. Çabuk bu kravatı 
~aırı:n lliı> benekli bir kravat takınız. 
~·~·or. ~a dUn çevrilen sahne devam e
~. aha elbise değiştirmiş değilsi -

lıuYU. 
lıa ~Y le sanntkar homurdana homurda-

...._ /\~nına odasına doğru dönüyor: 
~a\>ıı.t lnh hepsinin bclti.sınr versin. Bir 
fal'ltııı için de film bekletillr mi? Halk 

~a.Jta hile \'annnzdı. 
~Uk tat bilinmez ki, halk hazan en kil-
b t!fel'lii 1 ·anı .ata kadar dikkat eder. Ya 
~Ydıı ~§ hır münekkidin gözüne çarp - il 
ıq.du · Undan yalnız yazıcı kız mes'ul o-
~ . 

~ anne<] 
liııı erım siz~ vazıcı kızların vazife-

al'ti ll arııatnbi!dim.. Her yeni sahnede 
~~.- t!tın b 
~"'ll:tı~ aşt::ın ayağa kat!ar neler gi-
e:ııllli 01du~unu tesbit, bunların en e
~rtı YlNli Vazifesidir. 

~~- ... ler ,.... .. t . .. 
~l e .. ,u emadıyen yazıcı kıza mu-
' dcrl<>r: 

~ti l{OlC't 
\> ~cıği:n? • beş numaralı sahnede ne gi-
ilı- lltı,, · l3u tahnedc kolumda bilezik 
k "dl? 
~ 'l] t b 

~bu ;,ıtlin suall('re ce,·ab vermeğe 
ı;. l'tlur·' 

tıı a.1cat . 
~ "ı. () ~azıcı kızın vazifesi bununla bit-
llı- gUnugu" .. c·ı . 
~ · ~ı.ııı nunc ı mm zaptını da ya-

ı1c~a... anılan ''O kullanılamırnn film 
~ı. · ·•nı · 
"ıtı~in • Sahn0krin numnrnlarmı, her 

kaç clefn çevrildiğini, hangi sah-

Vakia imanın, cinsine göre, yüzde seksen sekiz.den dok
ı;an dör:,c kacar ni:;:beti su cırnakla beraber üst tarafında 

h;;tırı sayılacak kadar besleyici maddeleri bulunur. Albü
min büımından bir litre bira, 120 gram süde, 65 gram ek
meği', 2 ~ gram ete bedeldir. Şeker yapacak maddeleri ba
kımındar. biranm gene bir litresi yüz, yüz elli gram ekme -
ğe b'!d'!l olur. 

Ne~icede, kalori vermek bakımmdan, bir litre bira, bir 
litrenin üçte ikisi kadar südc, ağırlığının yar:sı kadar ek
meğe v:; patatese bedel olur .. 

Halbuki bira bu saydığım gıdaların hepsinden .daha 
ziyade ~·şmanlatır. Hem de içinde hiç yağ bulunmazken .. 
Demek l:i biranın şişman!atmak hassasını sadece besleyici 
ma:IJ'!lcrine bağlamak doğru değildir. 

Vitaminler iyice tetkik e.dildiğindenberi biliyoruz ki 
biranın §işmanlatması, bira mayasının içinde B vitamin
lerinin bol bulunmasından ileri gelir. Bu vitamin biranın 

yal.uz ıııayasınd;t değil, b:ra yapılırken maya katılmadan 
önce fil:zlcııdirilcn arpada da bulunur. Demek ki bira 
bu vi~:!mini iki cefa alır ve onun için B vitamini yönün· 
den bird en zengin gıdadır. 

Bu~a:ı başka, taze birada B vitamininin her tilrlüsün
den Lul:mması birayı bir kat daha yükseltir. Bu vitami~ 
yeni kc-şfedilcliği zaman yalmz bir türlü, o da pirincin ka· 
bu~unda bulunur sanılırdı .. 

Jar.ıunlar, pirinç yemesini seven milletler arasında 

kendilc:id en nazik ve kibar tuttuklarından pirincin ka
buklar:nı ik: ta~ arasında soyduktan sonra yerler ve böyle 
yapma 'da pirincin kabuğun.da kalan değerli B vitamin
lerinJen kendilerini mahrum bıraktıkları için beriberi 
cknile11 r.a v•t ağır bir sin· r h:ıstalığına tutulurlardı. 

Bunlar olmayınca insan ne kadar yemek yese gıda· 
lan kcnrli v~cudun.daki maddeler şekline getiremez ve 
oıılard.ın istifade edemez. Hele şekerli maddeler, bu 

çe§ifür bulunmayınca, işe yaramadıktan başka vücuda 
zararh olurlar. Albüminli ve yağlı maddelerin de vücudun 
işine yaramasr, gene o çeşit B vitaminlerinin bulunmasına 
bağlıdır .. 

Onlardan mahrum kalan insan zayıflar, küçülür, a· 
<laleler! bev~er, yüreği büyür ve cildi pellagra hastalığına 
tutuldu?u r,ibi mikroplu hastalıklar da daha çabuk bula
şır. Onun için bira sadece beslediğin.den değil, yediği
miz yemeklerin işe yaramasını temin ettiğinden insanı 

semirtir. Asıl hüner yemek değil, yediğinden istifade et
mektdir. 

B vitamininin çeşitlerini, hangi yemeklerde bulabile
ceğinizi, en çok vitaminlisinden başlayarak sırayla yazı· 
yorum: 

Bira mayasından sonra, buğday, arpa, ve mısır, pirinç, 
kabuklan, mercimek, yumurta sarısı, beyin, karaciğer, 

lahna, havuç, ispanak, karnabahar, soğan, böbrek, bezel
yenin t~usi ve kurusu, elma, armut, pancar, patates, ba
yağı ekme!:, fasulye, süt, yoğurt, limon, portakal, domates, 
bldem, kestane, balkabağı, erik, üzüm, muz, saHita ve 

marul, en so!1ra da yavan et. 

Çabı.:k semirmek isterseniz, her gün bir yumurta kı

rıp üç ;ay kasığı dolusu toz şekerle karıştırarak hafif kö
pi!klenince üzerine bir litrenin dörtte biri kadar bira ilave 
ediniz ve kaşıkla acele karıştırarak hemen içiniz. 

Btrayı sevmezseniz, ayran içersiniz. Yoğurttaki B 
vitaminleri ayrana da geçer ama, bir bardak bira yerine 
on iki bardak ayran içmelidir: meşhur şair gibi. .... 

nedo ne kazanacağını hesab edemez ... 
Bütçesiz yaşamağa mecburdur. Fakat bu 

işin çok zevkli tarafları var. Ben seya
hati çok severim. Yalnız başına dolaşma
ma imkan olmıyan birçok yerleri bu sa
yede gezdim. Cczaire gittim, Fasa git .. 
tim. Güldü \"e: 

- Fas deyince garib bir maceram ak
lıma geldi. Orada "Cenub postası,, filmi
ni çeviriyorduk. Figüranlarımızın ekse
risi yerlilerdi. Bir giin birçok erkek fi;;U
ranlar birleşip rejisöre mtiracaat eder
ler ve beni satınalmak istediklerini söy
lerler. Beni satınalmak için rejisöre ne 
teklif ettiklerini tahmin edersiniz? 

- Bir hayli altın .. 
- Ha),r, iki yüz deve 
Yazıcı kız gilldü: 

- Şimdi hakiki değerimi biliyorum. 
!ki ytiz deve. 

Yeni bir çmgrrak sesi havayı yırttı. 

Kolet yorgunluğunu unutarak bir sıçra
yışta kalktı ve elini bana uzattı: 

- Beni mazur görünüz, iş başlıyor. 

Gidişine baktım : tıpkı ~evgilisine ver
diği randevuya giden bir 5.~ık gibi yilril
yor ... 

Veni neşriyat 

Hu"uk gazetesi 
Tiirkçc ,.e Frnıı~ızca olarak CeYat Hakkı 
Ozhey tnrafınılan ncşrcdilmcl\le ol:ın Hu
kuk gazetesinin üçlincü cildinin :ll-32 :\o. 
lı nüshnl:ırı :zengin ıııiiııı.Icrecnlilc intişar 
etmiştir. Tavsiye ederiı. 
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Kabakçı bir kana qirecekti ve bu 
kan sara,lJda dökülecekti 

Odaya, luıld.katen pek perişan kıyafet. 
te, ilstU ba~ı kan içinde ve yanağında de. 
rln bir yara olan bir adam girdi; yere 
diz çökerek paşanın ayağını öptü: 

- Devletin paşa! Ben Rumeli fene
rinden gelirim. Adım Davut. Tam on beş 
yıldır Kabakçının mahrem esrarı bir 
bendeaiyim. 
Alemdarın gözleri bUyümUştO. Kabak· 

çmm böyle mahremi esrarı olan bir ben. 
desinin onun huzurunda. ne derdi olabL 
lirdi? 

Hemen ellnl hançerinin kabzasına gö. 
tUrdil. 

Herif o kadar bitkin, o kadar cansız bir 
halde bir kenara ıe.rilmiıtl ki koca ser
dar Alemdara buna silah çekmek yaraıı· 
mazdı. 

- Söyle, diye haykırdı, bu mel'un ve 
haini devlet herif canibinden bir uygun. 
ıuz haber m1 getirdin?. 

- Evet devletlü pııva. Kabakçının eat. 
vetl dUnyayı titretir. 

- Bu IU kabağı satvetlnden eekvaya 
mı geldin? 

- Hayır devletlfun. Kabakçı, Sultanı 
mahlQ Selim Efendlmlzle, Şehzade Mah. 
muda kadar el uzattı. 

Alemdar paııa herifi yakalarından tu
tup ıarsarak boğazı yırtılırcasına baf;'ll'
aı. 

- Ne dedin, Kabakçı sultanlara el mi 
uzattı! 

Herlt bu ıanmtıyla adamakıllı sersem 
letmlt ve yaka.ar btrnkılmca kuvvetle aar
ıılm11 ağaçtan dilgen blr çllrUk armut 
fibl yere aerllmlatl. Alemdarın g8zleti 
dönmil§tU. Haykırıyordu: 

- Anlat ,nereden bildin? 
- K:ıbakc;ı, kale haricindeki haneein· 

de bir gece tabesabah ıUren eğlencesiy

le kır halkm.I b'aç etinivti devletiilm. Ka· 
bakçı burnunu g8rm1yecck kadar sarhoş
tu. Ben de meclisteydim. Kadınlar ara
ımda elA g8%1U, ince be111, belll ki, Tuna 
boylu bir kız daha vardı. Kabakçıyı bu
nunla pek allkalı görmUş ve harem için
de büyük gilt!Ugıl yapacak böyle bir ha
rekete kalkıemuma mana verememiş
tim. 

Bununla l5yle rUmudu ve manidar g8-
rUatUler ki merak ettim. ÇUnkil bu söz
lerden Kabakçının yine birinin başına 

kabak patlatacağı anlaşılıyordu. 1 
Sabah ışıklan eökUnceye kadar bu 1 

hal böyle sUrUp gitti. Nihayet bu ka
dınla halvet kaldılar. Ben de yandaki o
dadan kapıya kulak verip dinledim. Se
lim ve Mahmut diye geçen isimlerden 
anla§ıltyordu ki saz earaya intikal etmt:ı
ti. 

Kadm, bUtün Umidin Kabakçıda oldu-

•••••••~mrmım•Cll 

ğunu söylUyor ''e arnsıra da bir kadeh 
mey vererek Kabakçıya ummadığı meze
lerden sunuyordu. Bir hile ve desisenin 
hazırlandığmı ve buna Kabakçının ilet 
edilmek istenildiğini ve bu karının da bu 
vazifeyi eda için o gece Kabakçının 

mahremiyetine girdiğini anladım. 
Kabakçı bir kana girecekti ve bu kan 

sarayda dökülecekti. 
Alemdarın dişleri birlbirine vuruyor -

du. Yumruğunu öyle sıkmı§tı ki tırnak
lan avucuna gömlilmil§, hafif bir kan 
bile çıkmıştı. 

- Söyle, dedi, kimin kanına girecek
ti bu mel'un! 

- Şehzade Mahmudun, devlct!Cı pa
şa. Saraya Ebe Selim yoluyla nöbetçi o
larak adanıianndan birini kayırtacak ve 
bu kahpe kannm gösterdiği izden yUril
yUp Mahmurlu ve mlimklin olunıa sonra 
Selimi hançerliyccekti. Ben hemen bir 
tezkere yazıp sUrntle Rciaülkllttııb Re. 
fi.k efendiye gönderdim ve vaziyeti, ha
zırlanan deslseyi bildirdim. Yalnız . bu 
lıaile}i hazrrlıyanlann ndını vermedim. 
BUtUn devleti aliyenin blr ihtiUile dUş -
mesinden korktum. 

Ertesi glin kendine de münasip lisan
la, bunun neticelerinden bahsetmek is
tedim. Beni bapsettirip boğduracnktı. 

Celliı.dma hizmetimiz, muavenetimiz var
dır. Yardımiyle işte huzurunuza kndnr 
gelebildim, Yolda çok hırpalandım devlet 
lCım. Bir sıcak çorba. versinler. Kaç giln
dUr ekmeğe hasretim. 

Alemdarın kan beynine hUcum ~tmi3-
ti. Bu habis başından büyük haltlar et
meğe kalkışını~ ve elini saraya kadar, 
velinimetlere kadar dıı u:r.atmıııtı. Bu el 
kesilmek, bu kafa kopanlmak gerekti. 

Artık ince eleyip sık dokumağa ne JU
zum vardı? 

Kabakçının idamını muclb scbcb gUn 
gibi aşikardı. Alemdar ne diye beylik 
ekmek yiyor ve akçe .ııarfcdiyordu, böyle J 

kara günlerde yar olmazsa, onun ser
darlığı, kahramanlığı kaç para ederdi? 

Alemdar ertesi günü zar zor bulabil
miş, yine gece sabaha kadar ayaklarına 
sıcak su eiııelerl koydurmuş, alnına li -
mon kestirmiş, bileklerini sirke ile oğ
durmuştu. Bu ne rezaletti? demek dera
llye, devlet, millet, hazine, her §ey ve 
hattA padl.şah dahi mUtegallibe elinde 
kalmıştı. Böyle muzmahil ve perişan bir 
devletin serdan olmakta ne şeref var
dı? 

Alemdar pa~a, ertesi gtln Pınarhisarlı 
Aliyi çağırttı (1). 

Paşanın saç ve sakalına daha fazla kır 
dUşmüştU. Hiç kimsecikler, Alemdarın 

Annesile anla~tıktan sonra, prenses Nana ile de görüştü. Kar-
deşlerine karşı ge~i olması için nasihat etmek istedi, fakat bun
cfan çabuk vazgeçti. Yalnız Nanadan "kendisi başlamıyacağına,. 

öair söz almakla iktifa etti. Zavallı kız, bu sözünü tutmak için epey. 
zorluk çekti .. 

Sonbahar gelmişti. Teşrin rüzgfu'larile saçılan sararmış yaprak
lar yerleri san, ve kmnızrmtrak lekeler halinde kaplıyordu. 

lıyorlardr. 

bu bil~'ilk tahavvUlUnden bir şey anla
mamışlardı. Yine ne olmuştu, Alemda • 
rm başından yine ne kavak ye lleri es • 
mişti? Onun ikram ve in'am ettiği +bu 
bayağı ve pejmUrde herif de kimdi? 
Yalnız Alemdar l:nplan kesilmişti. Kar
§ısına kim çdtsa. haykırıyor, bağırıyor, 

yerden yere çalıyordu. 
Bir aralık Alemdar paşaya "serdar 

gelmi~ ! .. 
Dediler. 
- Fazlaca rahatsızdır; dersiniz, paşa 

kardaşnmzı bir başka glin biz rahatsız 
ederiz. 

Diye cevab bile gönderdi. Kapısından 
serdarı ekreml çevirmişti. Çelebi Musta
fa paşa bu değleikliğt anlamamı§, bu ser
gerdenin devletin baııma bir çorab öre
ceğinden korkmugtu. Halbuki çorab, et
rafı haraca kesen Kabakçmm ba§ına ö
rillUyordu. Alemdar, Pmarhisarlı Hncı 

Aliye yer bllo göstermedi, öpmek için el 
bile uzatmadı. 

- Hacı ağa. Dedi. Padişah başına ye. 
min et. Bu, bir senin, ve bir de benim 
bileceğimiz 1§ kalacak. 
Hacı ağa ismi etrafında efsaneler söy

lenen adamdı. GUn görmUş, ~ne çekmiş, 
savaşlar etmiş, kellelerden kuleler dik
mlg, silfı.h kullanmasını, idare etmesini 
bllir bir adamdı. 

- Devletlfım, dedi, önce senin başına 
yemin ederim. 
Alemdarın ho§una gitti bu söz. Demek 

ki Hacı kendini padişahtan da UstUn tu
tuyordu. 

- Hacı ağa, hemen bir miktar kılıç 

kullanır süvari t edarik eyle ve Rumeli 
fenerine azimet et! 

- E vet paşam ! 

- Ve Kabakçı denilen mel'unun ba-
ııına kabak patlat. Kellesini isterim. 
Hacı Ali ağa, hayret ve dehşet içinde 

)talmı§tı. Bütün bu havallyi tirtlr tltrc • 
ten bu sergerdenin idamı laf değildi. Bu
nun kellesi insana pahalıya mal olabilir
di. Hem ne olmuştu ki böyle? Alemdarı 
hangi hadise küplere binclirmioti? 

Maahaza ne istinkaf, ne do red imkanı 
vardı. Alemdar §aka götürmez bir cr
dardr. Onun bir t ek sözUnü yerine getir
miycnlerin sUIS.lelerinin kökiine kibrıt 

suyu döktilğünU bilmiyen mi vardı? 
- Ne inman devletlüm? 
- Hemen, ağa! 
Alemdar artık müsterihtl. İşi ehline 

vermi§tL 
( Devar.ıı v~") 

(1) Bu devrin _çok mUhlm almalarm
dan biridir. 
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Kolonel, Benuvaya daktilo ile 
qazılmış bir kağıt uzattı ~ 

• 11unıar ~ 
- Canınızı sıkan bir şey oldu galiba? 
- Evet. 
- Her baldo mühim bir ııey olacak. 

Ehemmiyetslz neyler için kendinizi Uze. 
cek kıratta adam değilsinizdir siz ... 

- Evet Kolonel mühim bir mesele .. 
Koloncl samim[ bir alaka il e sordu: 
- Size bir yardımım dokunabilir mi 

dostum? Sizi ne kadar sevdiğimi bilirsi
niz. Derdinizi bana anlatınız, belki bir 
çaresini buluruz. 

- Teşckltilr ederim Kolonel. Bana 
göstermek !Cıtfunda bulunduğunuz tevec. 
cühlin derecesini biliyorum. Derdimi bi
raz sonra size anlatırım. Fakat evvela 
vazüe ... 

- Peki Benuva. 
Masasına gidip koltuğuna oturdu. Be. 

nuvayn da yer gösterdi. 
- Yeni gaz maskemizi biliyorsunuz ' 

değil mi? 1 
- 26 T. mi! 
- Evet. 
- Bahsini işitmiştim. BütUn gazlerP-

karşı gayet tesirli imiş. TecrUbe edildi. 
ğini biliyordum. 

- Evet. Hususi tertibatı saye21inde 
maskeli adamın konuşulanları rahatça i
~itmesi ve söylediklerinin de yine kolay. 
ca işitilmesi mUmkiln oluyor. Maskenin 
kapsUlUnU dolduran eczanın mahiyeti ga
yet gizli tutuluyor. Şimdiki halde bu mas. 
kedeıı tecrübe için ancak on tane mev. 
cut. Yakında bu nefis maskelerden seri 
halinde imalata başlanacak ve kıt'alara 
tevziine başlanacak . I<'akat sırrın ele geç
memesi için maskelerin kapsülleri bog 
bırakılarak ancak icabında, yani bir harp 
halinde doldurulacak. 

Vaziyeti kavrıyorsunuz değil mi? 
- Evet Kolonel. Bilhnssa Almanlarm 

bir şey öğrenmemesi için her tedbir a. 
hnmış. 

- E vet. Fakat bütün bu tedbirlere 
rağmen Almanlar bu ke§fi biliyorlar! 

- Ne dlyorsıınuz? 
- Maalesef hekikatin ta kendisini! 
- Nereden biliyorlar? 
- Piyade umum mildürlü~üuJen bir 

zabit vekili vasıta.si le... MUcrim kaçtı, 

Emniyeti umumiye arıyor. İş bu kndarla 
da. kalmadı, aletin bir krokisi de kayıp. 

Her halde aynı adam çalmış olacak. 
- Fakat bu zabit vekili nasıl olmUG 

da ... 

- Orası bizi nllikadar etmez dostum. 
Tedbirsizlik mi? Şefin ihmali mi? Kont. 
rolün adamakıllı yapılm:ıyışı mı? Bilmi. 
yorum. Bu İl! piyade umum müdürlUğUnU 
ve askeri zabıtayı alılkadar eder. Bize 
dUşen iş büsbUtUn ba§kadır. 

Keşfin Almanlarca malüm olduğunu da 
dün akııam 156 Pa. nın gönderdiği bir 
pusla sayesinde öğrendim. 

nuş bir kağıt uzattı. Ktığrtta " 
zıh idi: r il det 
A~kcrl istihbarattan yüzba§l 

0 ~ıt" 
Stühh:ıyd'm lat arasında a.ğzınıı.nl ttr: 

• •· - enliıII ' dı.,ı cümleler l'aycıımde ogr tart 
Gızncral Fon R-0S'iç bir Fransıt blS1't 

fmdan gönderllml& bir madderf ,eJılrli 
t.etltiklc meşguldür. Bu maddcn!.n bit to• 
""az maskelerinde kullaıulacak _..ıo,. ... uzeı• 
olduğu anlaşılıyor. General ba 1' r bit 
de her ak§am mUteha.<ısıs }drnY•S;

11 
toS 

zabitin yardonlle bizzat uğraŞQ"01• ,,.. 

biz.zat generalin e\•lnde bir k115ad~-c11 
al rh-a>":~ı hdrr. Gt-neralln lkamctg u a-1.JP' 

U~ shil poll~ bu iş mttnascbetilo bC)llf" 
&orette Te mllnaYcbe ile nobCt 
nıektedfr . ., 

Yüzbaııı aordu: . r ıou. 
- Bu rapora ehemmiyet ,.erıyc> 

sunuz? 

' - Evet, niçin \'ermiyecetuıtl§tııı ~et.. 
- Bu tozun generalin hususi ik ~ 

~gStZ· 
gahmda muhafaza edilmesi ın ·ı ıçiıı .,. 
de ettikleri maddeY! neden tahlı, saııtf 
kert laburatuvara vermemişler·· ,.0r! 

" a.ŞI; 
neden bizzat general bu işle uğr bU nle' 
onun vazüesi bu değil ki ... IJenı ,, tıJ' 
sele ihtisas işi, ~eneral ne anın~· beıı
pordakl maıamat uydurmaya pc 

riyor. 

" U il ıte9ll1e~ Kolon el, Benuvayı, soz n 
1
: 

zin dinledikten sonra cevap verd J3e' 

rdutıl· 
- Bu itirazı sizden bekliY0 ğrtldııt 

nuva. Fakat rapordaki mnlflınat do 

biliyorum., 
- Nereden biliyorsunuz? l}ta!Jlet-
- Evvell: Generalin hususi JdU~ıııl 

glhında bir kimya laboratu,-nrı 0 
111ııııe· 

biliyorum. Yedi sekiz sene evvel u ,,ı-e 
timizde çatrııan bir kadın casus butlıe ~ 
haber \'CnnlşU, wrıiz o znma.n bi%~Iıı~ 
raber çaltşmadıgum: için bılnıoıf sıfstne 
casus kadm vaktiyle htznıetçl .ş1fil-

ınu' e generalin hizmetine girrniY8 a!le'iJI 
olmuştu. Kendisinden generalin ııaı•• 

ttfkte!l dair kıymetli mallar elde e dJİC· 
vasıtaslle binanın plfi.nını da al ıtts cW 

Sonra sizin bilmediğiniz bir n~ r b.,ıı· 
hıı. var: Fon Rogvlç zehirll gaı ~tı 11eııe 
sinde miltehassıstır. Hattli beş a ıoll,ı.. 
mUddetle tehirli gaz kursıe.rında 
limlik yaptı. 

- Mesele değişiyor. ıııese18 

- Değil mi y:ı? ~u vaziyette 1111 rtl• 
ile bizzat generalin meşgul otnıa$ ğrrd~' 
dımına bir de mUtehassıs zabit ça 

ı!ztı:'· • tan sonra tabii tel!kki etmek yapın• 
- Evet Kolonel. Şimdi ne 

fikrindeslnlz? r ll~ 
- Emniyeti umumlyeye raPo uııd' 

ah rrf>1l 
kında malt'lmat vererek t 8 

yardım etmek, sonra... \'Sr) 

Kolonel, Benuvaya daktilo ile yazıl. (Oe\'aJl1İ ~~ 

1'-- lil•&rmJ&mrnElmla ~il~ 
toplandı. Kalkm3ğa hazırlanıyordu. Geleli daha altı b~~ tıisst' 
olmadığı halde en a~ağı yirmi çam devirmitşi. Bunu 'tlİ 
diyordu. ipirltfl t 

Birdenbire piyanodan; Sadunun beynini gıcı~tıra~.~ }Cl.l''°'-t 
geren, kalbini sıkıştıran cin, peri sürülerini takv1ye 

1 
•• 

olarak, keskin bir (la) notaı:ı çınladı. lkacP gı 
Zavallı delikanlı yerinden sıçradı , kaskeöni kaptı. ka 

bi bir hareket yaptı. . . ··tü)'°rd~· 
Prenses, mendili ağzına kapamış. katılacak ~ıbı, ~ d~rıl' .. 

Prenses, kış için Maçkadaki apartmanına dönmüştü. PHiton 
bir aralık onu görrniye gitmişti. Fakat Sadun onunla bernber gitmi
ye cesaret edememiıti. Yaz hayatını~vareliği sık sık görü~iye el
verişli idi. Fakat, şehirde, ahbapları, sos}·al işlcrile meşgul olan 
prenses, acaba genç subayın ziyaretlerini, eskisi gibi, hoş gôreoek 
miydi? 

Düşündükçe, tetkıik ettikçe, kendisini çirkin, salak. cahil bulu. 
yor, ve prenses gibi yüksek bir varlığın l:endisine na5ıl tahammül 
ettiğine şaşıyordu. 

Piyano sustu. Prenses ayağa killkarak, misafirini karşılamağa 
geldi. Sadun, a$kcre yal•ı~mıyacak bir heyecanla prensesin güzel 
<:!ini öptü. Karşı karşıya oturdular. 

Sadun hiç onu bu halde görmemişti. Yan çılgın bır h~ ·rıit1l'' 1111 

ladı. Gözünün önünde hayaller uçuşuyor; acaba kendısı ~ 
yoksa prensesin mi. aklını kaçırdıltını soruyordu. ·ın yaJlıfl ..Aıj· 

Piyanodaki karaltı yavaş yavaş kalktı. Genç suba) eliP dıll" 
geçerek, tanı önünde, pencereden gelen ışığın alt~_na. gde iıd öatı1' 

Prenses Mla gülüyor, gülmekten yanaklarının ustün 

Alay sonbahar manevrasından dönmüş kı~hk garnizonuna yer
leşmişti. 

Manevrayı müteakip izinli olarak ailesinin yanın2 giden S:ıdun, 
aile ocağından döndükten sonra kırk sekb saat kararsız dolaştı. 
Nihayet, evde bulacağından daha emin olmak için, yağmurlu bir 
günün geç vaktini ~erek, prense"in evine gitti. 

Saat dördü yeni çalmıştı. Apartmanın kapısından girdiği sırada, 
kuvvetli parmaklar altında gümbürdiycn piyano, merdivende gü
rültülü akisler yapıyordu. 

Sadun, yüzü sararmış bir halde ve kalbi kuvvetle çarparak, 
p:;ensesin dairesinin kapısını çaldı. Kapıyı açan hizmetçi il kartın. 

yolladı. Biru sonra salona aldılar. 
Senı-nin en kısa günlerine yaklaşıldığı için, hemen her tarafı 

lo~ olan geniş salonun rihayetinde iki kadın, dört elle piyano ç:a-

P iyanoda kalan kimce kım1ldcmamıştı. Orada bulunması genç' 
adamı sıkıyordu. ı ·e yolda söz <;.>yliyeceğini kestiremiyor, birçok 
karmakan~ık düşünce!er beyn'İnde çarpışıyo:-du. Bunların içinde 
en çok zihnini kurcahyan "ze vahiri kurtarmak ihtiyacı., idi. Ora
dan buradan söz açtı. Müstakbel Türk operasından, şehir tiy3t· 
ro undan, sinemalardan kültür hare!•etlerirıdeıı bahsetti. Yedi gün
c!enbe:-i. varyete semasında görünen C'cnebi yıldıza aşık olduğunu, 
f a!rnt bu yıldızın yüzünü bile görmedii:',ııini söyledi. 

Prense<; gülümc::üyordu. Ellerini hafifçe dizlerinin üzerine bağ
l<umş, taşını biraz ileri doğru eğmiş. hoş gören hir tanrla din
hror; durgunla~tığım ıı:ördükç~. açılmasına yardım ediyor. fakat 
~ ah. insafsız! - sözlerirıin hiçbirisine inanır g:bi r,.örünmüyordu. 

Sadun sustu. Artık sermayesi tükenmişti. Sıkıntısından terli
yordu. Piyanoda oturan kimse, hiila kı:nıldamamıştı. O da, Sadu
nun sinirlerini gerdikçe geriyordu. Bu sessiz karaltı. sanki ona: 

- Artık defolup gitmiyecek misin? diyor gibi geliyordu. 
Zavallı genç, gitmekten başka kurtulu~ yolu bulaınıyarak 

la yaş yuvarlanıyorclu. 

Sadun Alev, büsbütün kendini kaybederek. bağırdı: 
- ::-\ana!.. Aman Allahrrn, rüya mı görüyorum? 
- Hayal deyiniz, yeğenim! i"' 

. rıkar.,, ıır ı• 
"Her yerde ondan kaçanın; her yerde önilm~ )'edebi! Ş 
Buna, kısaca "Kabus,, ta derler. Fakat bu kelım ıcetı' 

celi~i yok. Kaba, bayağı lir kelime, değil mi? ,.di 13iraJ 
Sadun. şaşkın şaşkın, e\·et makamında başını Ca • 

dine geldikten sonra sordu: 

- Demek siz buradasınız ha? . .. ·rrı?· r il· 
- Bunu gözlerinizle görüyorsunuz. değil mı yeg:~~ b\l ~~~ 1'lY 
Prenses biraz soğukkanlılığını kazanmıştı .. ~ak. kendiS1111 

zerine, yine gözlerinden raşlar boşanırcasına gülerek 
napenin üzerine attı. 

(Dc\."&Dll var> 



Zorla güzeli k 

~~ odanın bir profeaör tarafın
hldı, r.ıandığı, pek çabuk ortalığa ya.
r"Ot~ tvizı diğer kiracıları, henüz pro-
1.._ 

11 linıınaınakla beraber, böyle muh-
"""tııı bir 
' .... adaml;ı komtuluk edecekle-
'-t rı. oturü, şimdiden bir gurur duy-
~~ baıladılar. 

'İhayet günün birinde, e\ in cümle 
~· lnırı. her iki kanadı da - nadir 
'sı~rda olduğu üzere • ardına kad;-a 
dı. l> E§yalar birer birer içeri taıın
llld rofesörün karısı, e1in.de bavullar 
tİrillğu halde, telaşlı telaşlı evin içine 

:.. çılcınağa bagladr. 
ıı. •• lıtün bu işler olup bittikten ve 
rv,ııC!" 

' 
0 rün ailesi eşyalarını kısmen 

~ rına yerleştirdikten sonra, yeni 
~ c~ar~ ilk "hoı geldiniz!.,, diyen in· 
·'i?\cı 0rıdorun en dip odasında oturan 

dor15t' Mariye Stepanovna oldu. K~r=-
1(~ Profesörün karısına raslayan 

Ya Stepanovna : 

llıı~ c;_o~ §Üki.ır, dedi, nihayet taşındı -
bt~İ· Sızı öyle büyük bir sabırsızlıkla 
~Ordum. ki tasavvur edemezsiniz 1 

~l ~ beraber evin içindeki münev -
~ ~?rı. sayısı ikileşmiş oluyor. Bu e
b ... 

1racıları öyle kaba, öyle kaba in -
• "'lll r le. 
~ ı .. Konuşacak kimseler yok ... 
dtcil lıkıntısından çatlamak işten bile 
~)'l ··· P:ofesöre derin saygılarımı 

tlııenızi çok rica ederim. 
~ 
~~saat sonra MalİıJ'il Stepanov -
~ ba profeaörün od•na soktu. 

~·· odanın içerisini iyice \Ctkik et
~ &onra, gayet gizli bir şey gÖyli-

re lllahsus bir eda ile: 

's· ~. ıze mühim bir ıey söyliyeceğim, 
~akın ha Mihaylovlara itimat e

' demeyiniz 1 Bunlann odası, ka
~ içeri girer ıirmez, aağdan birinci 
~~~11 Mihaylov yankesicinin biridir. 
~- hafifmeırep bir kadmd:Jr. 
~dan bqka ayrıcı ltıfı falan da .. 

~~ltrna doğru idi. Prof ca:Srün ka
~ Odalarında, masa başına geçmiş, 
~d Çayını içmeğe hazırlanıyorlardı. 
~,~bire, dışarıdan kapının kilidine 
~ Ulrnuş gibi bir ses geldi. Aradan 
'~niye kadar bir zaman geçtikten 
~' Oda kaprsı aralandı. Bu aralıktan 

h Stepanovnanın ba~ı uzandı: 

i~ ~.eınaverinizin henüz kaynamadı
' ,._t0 rüyorum. iyisi mi, buyurunuz 
lt\!i/'°1 bizde içelim. Çok rica ederim, 
ti~ 'tfı.e tekellüfe hiç lüzum yok. Biri· 
~ biç Unev.ver komşunuz olmam itibari-

l>r Çekınmeden bana gelebili;siniz .. 
Ofe" 

tt~ b Sör, yorgunluğunu bahane ede· 
lt u daveti nazikane reddeti .. 

~~ıi sabah profesörün kansı, oda 

~le'? ~nilnde, koridorda bıraktığı 
r-;~tt ~nın ortadan kaybolduğunu 
~ti. Uzun aranmalardan sonra, 
~n~ lllutfal:ta bir ır..a:a::::-ı altında 

8c 1 bir halde bulundu. 
~ Petin· . ''ltl'j . ın aranma ve bulunma amelı-
8tep.:1 dikkatle takip eden Mariy:ı 

....._ S ':tvna, gayet soğuk bir edayla: 
«i, g• epeti,1izi ben kaldırmıştım, de· 

~~k lllademki benimle arkadaşlık 
'ı· ' Çayımı içmek istemediniz, se· 
~~n, Y~lu kapayarak koridorda dur 
~ d~ hır mana yok .. Profesör aile
,lı, 'Ye lüzumundan fazla kurum 

'h orsunuz ı 
il ""'ti '"i tUrı. ~a. Stepanovna, bunu takip eden 
11t 111 ıçındc, profesörlerin gaz ocağı
~lttll dökrnelc, postacının getirdiği 
~ll'lc'JcPları saklamak, mob·Jyeleri kir
lt(Jİfi . •uretiyle reddedilen dcıs!luk 

.... nın · . 
Clll h~ ıntıkam:nr almağ:ı çalıştı. 

~llta adisclcr:!en, tal.rih, n, dört gün 
~ Stc'i.cnc bir sabah birdenbire Mari
'!rıa Pan-:.vnanın bkşı profesörlerin o· 

, Uzandı 
leuzurn •. . ~ 

1 n, sızın gaz ocagınız neye 
~! Cızı~d· .. . aıı it ·Yor? Sakın gazın ıçıne su 
~t l:ıu •rııtınlmış olmasın?. isterseniz 

~ittı >'.urunuz da çayı beraber içelim. 
.ı l:ıbi m·· . . . 

~''ile d uncvver msanların, b;rı -
t t ıc, argın pibi durması hiç te iyi 
'il~ değil., Bem bu, diğer kira.cr!a· 

tııı 
nda pek ayıp oluyor. 

Yazan: V. Ardov 
Bu dostluk teklifi de, birincisi gibi 

reddedildi. Mariya Step«novna, bir 
hafta sonra yeniden sulh tcklifin<le 
bulunmak üzere, derhal gene askeri ha
rekata başladı. 

Dostluk etrafında yapılan mücadele
nin bir üçüncü safhası oldukça, ağır 
cereyan ediyordu. Mariya Stepanovna, 
ağır ağır, adeta tesadüfi imiş gibi pr.c
f esörleri taciz etmel;te .devam ediyor -
du. 

Bu düşmanlığın can çekişmeğc yüz 
tuttuğu bir gündü, profesörlere mis -
firler geldi. Misafirlerin §en ve şakrak 
sesleri, bayramlık kıyafetleri, ev sa
hiplerinin misafirlerini ağırlamak hu -
susuncla gösterdikleri ihtimam, bütün 
evin gıptasrnı, hasedini tahrik etti. 

Ev sahipleriyle misafirlerin tatlı tat
lı konuşup gülüştükleri bir srrada, bir 
denbire profesörlerin oda kapısr çalın
dı Mariya Stcpanovnanın sesi duyul

du: 

- Artık bu kadarı da fazla.. Daha 
doğrusunu isterseniz, bu sizin yaptığı
nız düpedüz edepsizliktir. Lastikleri
nizi koridorda bırakmışsınız; karlar ~
rimi~, her taraf su içinde kalmış .. 
Beş dakika soma yeniden kapı çalın

dr. Ayni ses gene ayni şeyleri tekrar 
etti. Misafirler seslerini kestiler. Hat
ta biraz da s~urttular. 

Ve profesöriin karısı mutfağa gitti. 
Kendini tutmağa çalışara1< 1\1. Stepa
novnaya: 

- Kuzum, dedi. Sizin, bizimle ne a· 
lıp vereceğiniz var?. 

Mariya Stepanovna. bir tek kelime 
söylemeksizin, ateşin üzerinde kayna -
makta olan profesörlerin çaydanlığrnı 

aldı ve içindeki sıcak suyu bulaşık çu
kuruna döktil. 

Profesörün karrsı öfkesinden titreye 
rek: 

- Benden, daha doğrusu bizden ne 
istiyorsunuz?. 

Mariya Stepanovna b:.!yük bir süku -
netle: 

- Hiç, ne istiyeceğim !. Sadece dost 
luğunuzu istiyorum, dedi ve elini pro
fesörün karısına uazattı .. 

Profesörün karısı kat'i bir eda ile: 
- Asla!. cevabını verdi. 
Mariya Stepancvna, ayni soğukkan

lılıkla. rafta .durmakta olan profesöre 
ait bir bardağı kaldmp yere fırlattı ... 
Bardak paramparça oldu. Profescrün 
karısı, ayni inatçı eda ile: 

- Asla! .. diye tekrar etti. 

Mariye Stepanovna, profesörlere ait 
raftaki tabaklardan bir yığınr eline al
dı. 

Profesörün karısı artık tahammül e
demiyecekti. Fakat bu sırada kendi o

dasrndan yükselen konuşma ve gülüş
meler onu ikaz etti. Herhar.gi bir reza
let çıkarmak, m:safirlerden pek ayıp o 
lacaktı. Mariya Stepanovnaya dönerek: 

- Pekala, dedi. Teklifinizi kabul e
diyorum. Buyurunuz bize gidefon. 

Mariya Stepan~vna, ~üpheli bir eda 
Mariya St:panovna. şüoheli bir eda 

ile profesörün karısın3 baktı. Ve ace!e 
etmeksizin elindeki vanak çömleği tek· 
rnr rafa koydu. Sonra. şen b:r tavırla: 

- YaJn•z bir kaç d~kika müsaade 
etme.,iz lazım.. Sizdel-i misafirler ne 
de oba ·a•,a,cı münevverler .. Cic:p kı
yafetimi deği~tireyim .• 

Üç clak:ka sonra, gene profesörün 
o..ıa ka"''S' ,.. .. l·n·'ı. Fnltlt bu defa ya· 
va~. v• nnzi'•ihe <;;"'hn•yorclu. 

Odaya, süslen!!'iş ve pu<lr~bıı~ıı; 

bir ha1
.

1e ~"-riya ~tcranovna ı;:rdi. 
Pr~'~sörün kantı, röz!erini ka~n.,:ı · 

rak ve vu:nru'darını kuvvetle s 1· .. r-': · 
- Tanısınız, dedi. ko:r~u-nı-z ! . 
Ma:iua Ste">anovna. altın d:•leri~i 

gö-st"rt'·"k ~e'dl ·e "Ü1 ümsiyer~k · 
- oı,, o!ı m.,ş:ıllıı.'1. n~ hı.car <fa 

k'\fot~.,J 'k eldi .. Artı!: b"n t::'•cr te' e:

elini s .mıyayı=ı d2, topı.:na birden bir 
"bonjur!.., diyl"yim .• 
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,.... !'alt•• ..... ....... ...... '... -· 
5,30 12, 11 15,40 18,28 20,03 3,53 

Lüzumlu Tele/onlar 
Y:ınf{ın: 
htan 11111 lc:in: 24222. Rt'yoJUıı için: 

4 rn ı ı. ~nctıkiiy icin: 60020. Cı1küdar i
cin: ü01i25. 

Ycşilkiiy, Rnkırkl\y, Bchek, Tnrabya, 
RÜ) iikdcre, 1-'eııerlıalıc:e. ı.\ond i llı, Eren· 
köy. Kaı tol, Biıyükaıla, Heylıeli, Burgıız. 
Kıııolı. ıçin: Telefon muha!Jere mC'rııU· 
run.ı ynnıun demek kiıridir. 

Rami itfııhesi: 22711 
l>eniz itrai,>esi 3fl .. 20 
Beyazı! kulesi: 21996. Gala la yangın 

kulesi: 4001lil 
Sıhht ıındol: 44998. M!lddeiumumillk: 

22290. Ernııı)M nıfıdiirhilHı: 24382. 
:-\cfi:ı Vck~lcli lstonlıul Elektrik İşleri 

Umum Miidllı lüğü Beyoğlu: 44801 • htan. 
bul: 24378. 

Sular ld:ın•sl: RnoAhı: 41783. Reşik· 
tnş: 40!138. Cilıııli: 20:!'.!2. ~urMmnniye: 
21708. Osklidnr • Ko<lıköv: 60773. 

Havognzi: fsıanlıul: 24378. Kadıköy: 
00790. BeyoAlu: 4 ili42. 

Taksi Otomobili istemek 
için 

HeyoAlıı ciheti: 49084. Bebek ciheti: 
36 • 101. Kadıköy ciheli 60447. 
Denı:yolları 

lslonbul ncenleliftl: 22740. Karaköy: 
4231i2. 

Pazartl.'st Tophaneden 16,30 Mudanya, 
20 B:ın<lırına. 

Salı Toplınneden 9,80 fzm it, 16,30 Mu· 
danyo. 19 Karabign, 20 Bandırma, G:ıla
tadnn 12 Karnrleni:ı, Sirkeciden 10 Mer· 
sin. 
Çarşamba Tophoneıfen 16,30 Mudanya, 

20 Bandırm:ı, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bartın. 

Perşembe Tophaneden 9,30 fzmil, 16,:rn 
Muclany~ı. 20 Hnndırma, Galalodnn 12 
Karadeniz.. 

Cumnrıesi Tophaneden H Mudanya. 20 
Bandırma, Sirkeciden 15 Ay\'tılık, 18 
Barlın. 

Paznrlesi Tophaneden 9lmroz. 9,30 lz. 
mil. G:ılat:ıdan s.~O Mudanya, 10,30 İzmir 
Sür, 12 Knrotleniz. 22,30 Mud::ıııya. 

Müzeler 
Ayaııofyo, Roma - Bizans, Yunan eser

leri ve Çinili Köşk, Askeri Müze ve sarnıç 
lar. Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhhi müze. 

mu miiulcr hcrgiin saat 10 dan ıcı ya 
kadar açıklır.) 

Türk 'c lsUtm eserleri müzesi: Pazar
te~iden h:ıska hergün saat 10 d:ın 1fi ya 
kadar ve Cuma giinleri 16 don 17 ye ka
dıır açıktır. 
Topknpı MOiesl: Hergün saat 13 len 16 

ya kadnr açıktır. 

~Hemleket Dışı Deniz 
Sel erler! 

Romonyn \'Opurlorı: Cumartesi günleri 
13 ile Köstenccyc: Salı tıünlerl 18 de Pi· 
re, Dcyruı, l kenderiye. 

lıııl} nn \'Opurları: Cuma sünleri sa:ıt 10 
do Pire. Brcndizi, \'enedlk, Trlyeste, 

Sirkeci istasyon l\IUdurlü~ü Telefon 
23079. 

. '\vruı>a Hattı 
Semplun eksnresi herııün Slrkeci<fen 

sıuıt 22 ıle kalkar ve A vrupa<fan f'(elenl 
saat 7,25 le Sirkeciye muvasalat eder. 

Kon'"onslyonel 20,30 da kalkar, 10,20 
de ~clir. 

Edirne postao;ı: HergOn saat 8,50 de 
hareket edC'r. 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Hergün hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankarn. 15,15 de 

Dl:rıırh:ıkır '\'C Samsun, 15,30 da Eskişe
hir. 19,JO da Ankara ekspresi, 20 de A
dapazarı. 

Bu trenlerden Mal 9 da hareket eden 
Ankara muhtcliti pazıırıesl, çarşamba 
ve cuma 11ünleri Halel> \'C Musula kadar 
serer elmekledir. 

MONAKASALAR: 

Haydarpaşa eski lsıasyon binası ,·e re 
vlzörillk hinasile vagon garajının yıkılma 
sı ,.e ) ıkılon malzemenin yıkıcı tarafından 
olınmacıı işi (5000) lira muhammen bedel 
le arllırmaya konulmu~lur. Arllırma 

l :!-9-38 tarihine rastlıyan pazarlesi gü 
ııü sa:ıı 11 de gnr hinası dahilinde l.irinci 
lşleı!11e l:omi yonunca yapılacaktır. 

GEÇEN SE!'JE BUGO:~ l\~ OLDU? 

Ressam :'\azmi Ziya ,·erat etti. 

lstanbul Radyosu 

111 EYLC'L - 1038 CC:'ılA RTESt 

l'l 3'1 ılons musikisi (rıl:ıkl. JR.rıo prof. 
~. l''ı ;\Ilıraı, Fen ınııs:ılıııhcleri, 19,35 Şclı 
rc•miııi halkc,·i musiki kolu lnrafınclon kqn 
s, r, 10,55 horsn holıerleri, 20 srıot ayarı. 

lırıınvlç rns:ııhaııc~inclcn n:ıklen, Ne("mel 
tin Rmı 'C orkndnşl:ırı larohndon Türk 
ınuo;ild!ii ve lıııl'• şorkılt>rı, :!0,40 hnrn r:ı 

porıı, :!0,43 Ömer Hıza Doı:rul tarafındnn 
nr:ıııcn söyle'" 21 saol a~ıırı orkestra, 21,30 
Nıhol Asıın ve :ırkodnşl; rı ınrııfıncl:ın Tiirk 
musiki"i ,.e halk şnrkılnrı. 22.1 O hnlk tür 
kıil,.ri, Osnıon J>ehlh·ıın tnrofındnn, 22.50 
Ajııns haberleri Ye ertesi günun programı, 
23 s:ıat ayarı ,son. 

13 

\'Bzan: Rahmı t Ali/Z 
IE. 13 On torp~\dlcsu rs!keleyıe 

bDrDDkte teşklUAtn mahsusa şefan 
ve kumall'lldaırtıo ırna~ava uçur<dlun 

- 79-
Bu SU)'un hemen yüzünde parıl panl 

parlıyarak çırpma sıçraya gelen irq bir 
cisimdi. Tüfeğine yaslanıp duran jar.dar 
ma kumandanına bunu işaret etti. Mırıl 
dandı: 

- İri bir balık olacak .. Değil mi yüz

başı bey .. Top mermilerinin suya düşen., 
lerinden sersemlemiş, süratle karaya doğ 
nı geliyor. 
Balık zannedilen şey öyle bir süratle 

gelnyordu ki, Ziya Şakir sözlerini bitir
meğe ''akit kalmadan iskelede dehsetli 
bir infillik oldu, iskelenin ön kısmı par
çalandı, bunu ikinci ve üçüncü patla)'I~
lann kulak tırmalayan, öd koparan gü· 
rültüleri takip etti. 

Teşkilıltı mahsusa şefi ile jandarma 
kumandanının ters dönmiis. sersemlemiş 
balık zannettikleri cisim 175 kiloluk 
müthiş bir torpido idi. 

Brodey, bombardıman sırasında iske
leye gelen bu iki adamı görmüş, bun
Jann cür'etine, cesaretıine şaşmakla be. 
raber, dürbününün adesesinde şahısla
nan bu adamlardan birisinin üniformalı 
Osmanlı zabiti, diğerinin de apoletsiz 
fakat kilotlu, çizmeli, kalpaklı ve beli 
tabancalı bir ~hıs olduğunu görünce 
Mudanyanın muhafazasına memur ku· 
mandanla erki.nı harbi zannetmiş, top 
ate~ine devam ederken emrini yapıştır
mıştı: ..---

- Torpido atılacak .• Ateş! 
E • 13 ün katil kovanlarından fırlıyan 

iki mermi hızla ve adeta sıçrar gibi Mu
danya iskelesine doğru koşmuş, birkaç 
saniye sonra müthiş bir infilak işidilmiş, 
duman i~eri:sinde kalan iskele görülmez 
olmuıtu. 

Helbruck, Broveyin torpido attığını gö· 

rünce o da iskelede bağlı duran vapuru 
torpidolamak hevesinden kendini alama
mı~. bu hedefi torpidocularına göstermiş, 
mesafe ve hesapları vermi~. arkasından 
da kumandayı hastırmıştı: 

- Ateş!.. 
E .13 ün torpidoları tskeleyi, iske ile 

beraber teşkilatı mahsusa iumandanı:u 
havaya uçururken B - 7 nin torpidoları 
da iskeleye bağlı Biga vapuruna biribi· 
ri ardına iki isabet yapmış, zavallı e
mektar. Türk trasporu kapkara bir du
man bulutu içine gömülmüş, bulut sıy
rılırken, yıkılan. parçalartan iskeleye çev 
rilen gözler "Bıiga,, yı yerinde bulama· 
mışlardı. 

lki torpido isabeti alan gemi daha 
kendini saran kara duman bulutu kalk
madan suyun dibine inmiş, OsmanlL de
niz ticaret filosunun fakir kadrosundan 
bir sefine daha böylece ekslmişti. 

Balık mı değil mi, diye, jandarma ku
mandanile görüşen Ziya Şakir infilaki 
durmamıştı bile ... Sözlerini bitirmeğe 

vakit bulamayan İttihat ve Terakkinin 
teşkilatı mahsusa şefi b;rdcnbire etrafını 
saran bir duman ve boğuk bir gürültü ile 
kendinden geçmiş, gözlerini açtığı zaman 
kendisini iskeleden 50 metre kadar uzak· 
ta, Mudanyanın sahilfoin rutubetli kum
la:-ı ü')tünde bulmuştu. 

Ziya Şakir gözlerini açtı, bumunda 
ctaya•11lm1ya:ak kadar ağır bir koku var
dı. f"stü ba~ı sapsan bir toz içinde kaL 
mı~tı. 

Müthiş bir derman~ızlık bütün maf
sallarını kırılmış gibi kıpırdatmıyor, genç 
komiteci vücudunun muhtelif yerlerinde 
ağ·ılar. acılar duyuyordu. 

A ·tık top se,leri kesi'miş, Mudanya· 
da!:: panik de ilk heyecanını kaybetmiş-
ni~bi bir sükQn avdet ctmitşi. l 

Çok ge;m~:li.. lki üç kişil•k bir grup, 
ba~ta mu ta'1fız tabur kumandam bulu. 
narı 3 kişilik bir asker grupu Ziya Şakire 
ya\la~tı. Neferler yerde yatan teşkilatı 

mrhsu·a şefini~ yanına koştular, kolla
rıra girdiler. yerden kaldırdılar. Binba· 
şı genç amirinin iıstünü başını silkelemi
ye başladı, konuştu: 

- Geçmiş olsun beyefendi! 
-- l\lersi.. ama ne oldu bize? 
- üstünde durduğunuz Mudanya i;. 

kele::ıine bir torpıclo isabet etti. 
- Torpido mu isabet etti?! 
- Evet... Büyük geçmiş olsun bere-

fendi. Taliiniz varmış bu badireden sağ 
kurtuldunuz .. lnşaallah da salimsinizdir. 

Ziya Şakir tekrar teşekkür etti. Kendi· 
ni yokladı, sonra halt üstünü başmı sa· 
ran tozları temizlemiye çalışan ı:.nbaşı. 
ya cevap verdi: 

- Bir tarafımda kırıklık falan yok. 
Yalnız çok halsizim •..• Sanki bütün maf
sallanm yerinden oynamış! .• Burnumda 
da tuhaf bir koku var. 

- Torpidonun içindeki mevaddı infi
Jikiyenin kokusudur. 

- Belki .. Jandarma kumandanı nerede 
ne oldu? 

- O da şurada biraz ileride kumlara 
düşmüştü. Zavallının bir kolu ile bacağı 
kırılmış; tabur hastanesine kaldırttık .. 

- Vah, vah ... Ben sebep oldum bu fe
lfilcete .. 

- O bir şey değil beyefendi. Ne ya
palım, tali bu; ;yalnız şehir heyecan i
çinde çalkanıyor.. Halkın maneviyatı 
sıfıra indi. Tahtelbahir korkusu bütün 
şehri kaplamış, herkes civar köylere ka. 
çıyorlar. Mudanya boşalacaktır. Buna 
bir çare bulmak, tedbir almak lazım. 

- Evet .•. Doğru, hakkınız var ... Siz 
bu hicrete tnani tedbir alın.... Ben de 
geleyim. Halkı teskin edelim. Ben biraz 
toparlanayım da kaymakam beyi göre
yim. 

- Peki efendim 
Binbaşı halkın Mudanyayı bo§altmaaı-

na mani olacak ilk tedbirleri almağa ko • 
~rken Ziya Şakir de de~z kenarına İQ.. 
di. Ellerini, yüzünü yıkadı. Kötü koku

nun tesirinden hala kurtulamıyan ge~ 
zini bol deniz suyu çekerek temizledi. 
Sonra kalktı, kaymakamlığa gitti. 

Kaza kaymakamı tuhaf bir hal içinde 
~di. Zavallı adam sabah karanlığı hiç 
beklenmiyen bir taarruza u~y~m ver
diği faşkınlıkla yan giyinmiş bir vaziyet
te kazaya koşmuş, odasına gelmiş. ta. 
bur kumandanını, jandarma kumanda
nını aratmış, hiçbirisini bulamamış, et
raf ındakilerc: 

- Ne var, ne oluyor kuzum? 
Dedikçe müphem ce,-aplar almış, bir 

yandan bombardımanın dehşeij bir yan. 
dan ölenlerin, bağrışan, kaçışan halkın 
çıkardığı korkunç gürültü adamcaiızm 
aklını başından almıştı. 
t~keleye atılan torpidoların infilftkın

da kaymaka.'Tllığın caınJan da yerlere 
inmiş, kaymakam baygınlıklar g~irmeğe 

ba~lamıştı. 

Odacılarla tahrirat Utibi, doktor çok 
geçmeden kazaya gelmişler, kaymakamın 
odasında toplanmışlar, baygınlıklar ge
çiren kaymakamla biraz kendine gelince 
teskin edilmiş, tahı6rat katibi de izahat 

vermişti: 

- lki lngiliz tahtelbahiri sabah ka. 
ranhğı iskele meydanını topa tutmuş, 
iskeleye torpil atmı§, orada duran Biga 
isminde bir vapuru da batırmış .... Hepsi 

bu kadar. 

Kaymakam bunu ufak görüyormuş gibi 
anlatan tahrirat katibine biraz hırslıca 

baktı. Sordu: 

- Yaralananlar, ölenler var mı? 
Katip tereddütle cevap verdi. 
- Eh .. Evet beyim .. Tabii olacak .. O 

kadar top atılmış. dört torpido isabeti 
yapılmış. Elbet arada yaralananlar, ö
lenler vardır. Ama. arzettiğim gibi a

detçe gayet az. 
• Kaymal<am yeniden söze başlarken o
danın kapısı açıldı, mustahfaz taburu 
kumandanı girdi. Binbaşı biraz tcl~şlı 
hareket ediyordu. Doğruca kaymakama 
yaklaştı, askerce selamladı, anlattı: 

(Devamı Var) 



= 

için l.Jirincidlr. Sinire, 
mağazalarında ve eczanelerde :o;atılır. 

Tüm birliklcrinın ihtıiyacı olan soğan !ara talip çıkmadığından ihalesi 3-10-938 
pazarte i günü yapılacaktır. Taliplerin bildirilen gü ve saatte Vizede Tüm satın. 
alma komi ronunda hazır bulunmalan. (384) (6286) 

Garnizonu Ek. Saati Kilo llk teminat 
\'ize 11 6500 25 
Pmarhi ... ar 15 7000 34 

D~mirköy 16 14000 126 
Babae !d 17 4500 17 

32000 202 
• • * 

Tüm birliklerinin ihtiyacr olan aşağıda rnikdarları ta<:ınlanan fiyatları ve ilk te
minatları yazılı 39,900 kilo sadeyuğ kapalr zarfla ek~riltmeye konulmu~tur. !halesi 
26.9-938 pazartesi günü aat 15 de lzmit te Tüm. ~mtmalma komiı;yonunda yapıla
caktır. Her me\kiin ihtiyacı ayrı arrı mü tcahhitlere d:! ihale cdilebilccekiir. Şartna
mesi Ankara, htarıbul, Eski~Phir leYazım amriliği satına1rna komisyonunda tzmitte 
Tüm satmalma komisyonunda hergün gorulebilir. İc;tc!dilerin belli gün ,.e saatte 
teklif mektuplarını lzmitte Tüm satma! ına komisyonuna \'erm~leri. (386) (6288) 

1\le\ki Kilo Tahmin fiyat Tutarı İlk teminat 
Kuruş Lira Lira 

lzmit 
Ada pazar 
Bolu 

12 000 95 ı 1400 856 
9,000 95 8350 612 
9,000 95 85SO 642 

Tuzla 
Gebze 

4,500 95 4275 321 
5,400 95 5130 385 

• • • 

Mardinde hulunan kıtaat için ar;ağıda yazılı erzaklar ko.palı zarfla 19-9-938 
pazartesi günü S3at O da Mardinre Sa. Al. Ko. da eksiltmesi y:ıpılncaktır. Şartname
si Mardlnde Ko. da göı Ulebllir. lsteklılerin kanuni vcsikal:ırile beraber teklif mek. 
tuplarmı ihale saatinden bir saat evvel Ko. nn vermeleri. (332) (5080) 
Erzakrn miktarı Cinsi Mu. Teminat lhnle şe. 

Kilo Lira Ku. 
200.000 Un 1500 Kapalı zarf 

6664 Sade ynğ 
53.328 Keçi eti 
53.328 
53.328 

Koyun eti 
Sığır eti 

• 
Kırklareli Tüm birlikleri ihtiyacı ıçın 

kapalı zarfla eksiltmeye konularak 15· 
8.93S günı.i ihalesi yapılan 120.000 kilo 
kuru fa ulyeye teklif edilen 14 kuruş 14 
santim fiyat kor komisyonunca pahalı 
görülduğunden yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Beher hilo:ıunun 
muhammen fiyatı 15 kuru5 olup ilk temi 
natı 1350 liradır. İhalesi 27-9-938 salı 
günü saat 15 dedir. lstekliler şartname i 
ni hergiin Tüm satınalma komisyonunda 
görebilırler. İstekliler kanuni vesikalari. 
le kanunun 2-3 üncü maddelerindeki ,·e
saikle teminat ve teklif mektuplarını ha· 
vi zarflarını belli gün ,.e saatten en az 
bir !;aat evvelme kadar Kırklarelincle 

Tüm satınalma komisyonuna ,·ermeleri. 
<385) (6287) 

il(. ~ il(. 

29165 lira 23 kuru~ keşif bedeli olan 
Balıkesirin Çayırhisar me\ kiinde yapıla. 
cak garajın inşao:ının ikmali kapalı zart
la eksiltmeye konulmuştur. lhaleo:i 26-9· 
938 pazartesi günü saat 16 da Balıke ir 
kor ~atmalma komisyonunda yapılacak
tır. Plan, ke,.:f, fenni şartname ve birin. 
ci keşif Ankara, lstanbul, lzmir levazun 
funirliklerile \·e Balıkesir kor satınalma 
kom;syonunda görülebilir. l\l U\'akkat 
teminatı 2187 lira 40 kuruştur. Talip!er 
kanunun 2,3 iincü maddelerinde yazılı 

vesaikle birlikte bu gibi d5lere ait ehliyet 
vesika ı göndereceklerdir. Taliplerin iha· 
leden bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını komisyona \'ermeleri. 

(381) <6283) 
• • * 

Samsun garnizonunda bulunan birlik
lerin ihtiyacı için 100.000 kilo c;ığır eti 
kapalı zarfla ek iltmere konulmuştur. 
Tahmin bedeli 18,000 ilk teminatı 1350 
liradır. ihalesi 28 9-938 çar ,,amba günü 
saat 10 da tüm binasmd:ıki komisyonda 
yapılacaktır. Şartnameyi gfüınek \'e al. 
mak i5tirenleı · n hergün ve eksiltmeye gi· 
receklcrin tfminat ve vcsik:ılarile her::ıber 
belli gün ve !;aat 9 da zarflarını komi yon 
ba.,kanlığına vermeleri. (398) (6290) . . ... 

700 ton bu· la~ ö~:idülme'>ı kapalı zaı ı 
la e!> iltm0 ve kon•ılmu"itur. Tutarı 1:!715 
lira ilk teminatı 931 liradır lhaleı:ı 

29.9 938 p"rc:!mbe günu $.."lat 15 te ya· 
pılacaktır. ! te1dilcrin kanuni ve5ikala· 
rile birlikte tr-klif rr"!,tunta~mı ihale o:a
tinden bir c;aat e'Ael Tekirdaltda Tüm 

1 
satmalma komi yonuna vermeleri. 

(382) (6284) 

• 

442 
" .. 

885 ,. .. 
1125 .. " 715 

" .. 
• 
Konyadaki kıtaatın ihtiyacl olan 

400.000 kilo yulaf kapalı zarfla eksilt· 
meye konulrnu5tur. Şartnamesi Konyacla 
kor 1 c:tanbul Ankara le\'azım flmirliği 
satmalma komisyonlarında görebilirler .. 
lşbu 400.000 kilo yulafın muhammen tu
tarı 17.000 liradır. Şartnamedeki yüzde 
25 miktar fazlası da dahil olduğu halde 
ilk teminatı 1595 lira 75 kuruştur. Eksilt 
me 28 9.938 çar~amba günü saat 11 de 
Konyada kor satınalma komio:yonund3 
yapılacaktır. İstekliler 28-9-938 çarşam
ba günü saat 10 a kadar teklif mektupla. 
nnı Konyad kor satınalma komisyo· 
nuna ,·ermeleri. 2190 sayılı kanunun 2-3 
cü maddelerindeki iı:tenileıı \·esaikle mü· 
racaat. C379) (6219) 

• • * 
Edremit ve Bergama garnizonlarının 

ihtiracı için 96 ton nohut açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 
7200 lira ve teminatı 540 liradır. Eksilt
mesi 20-9.938 salı günü ı:aat 10 dadır. 

l~tirak etmek istiycnlcrin teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte Edremit Tüm 
satınalma komisyonuna müracaatlarr. 

(383) (6:!85) 
• • * 

Edr~mit garnızonu için 22 ton w Ber· 
gama garni;:onu ihtiyacı için 13 ton bul
gur açık ck~iltme ile alınacaktır. Edremit 
bulgurunun tahmin C'lilcn bedc'i 2.5~0 
lira ve teminatı 180 lira i5 kuruştur. 
Bcr,r:ama bulgurunun da tahmin fiyatı 
14~5 lirn. teminatı da 112 lira 12 kuruş· 
tur. Ekc:iltm'.!<::i 20.9-933 sah günü c:aat fi 
dadır. lştıra!< etrn:!k i tiycnlerin teminat 
m ktuplanle birlikte Edremit tü'.ll satın 

1 
alma komısyonuna müraca:n'arı. 

l~fIB\ (G:!8:J 
:(. • il(. 

I<onyadnki kıtaatın için 120,000 kilo 
sır;ır eli kapalı zarfla e!:siltmeye konul. 
mu~tur. Şartname i Kor. lst. ,\nkara. 
levazım amirliği satınalma koınrisyoııun
da o!ı;una11ilir .. lşbu 120.000 kilo sığır e. 
tinin muhaır:ncn tutarı 21000 liradır. 

Şartname:sindeki yüzde yirmi he] tazla<;,ı 

da dahil olduğu halele ilk teminatı 2:!50 
liradır. 1:.ksiltme 23-9·938 cuma günü 
c:aat l l dedir. Konyada Kor. satıııalma 
Ko. ela } apılacaktır. l:ıtkliler 23·9-938 
cuma günü "aat 10 a kadar tcklir mektup 
lannı Konyada Kor satınalma komisyo
nuna verece!der yahut gönderece!derdir. 
J;u saatten sonra verilen veya gö:1derileıı 
mektuplar kabul eclilmiyece:>tir. Saat a· 
yarı Kor saatile yapılacaktır. 2190 sayılı 

Boğazın uzak 
bir köşesin :ieki 

um ra n 
_.., Başiaraf ı 6 ıncıcla 

buralannın 20 - 25 sene evvelki halini 

bilmek lazımdır. 
Hünkar suyunun sahibi, Sarıyer a

halisinin hayırperver adam diye tavsif 
ettikleri Bay Nuri, çok gayyur ve iş 
bilen müstc;•;iri Bay Emin ile elcle ve
rerek burasını güzelleştirmek ve tan
zim etmek için vasatı bir hesaba göre 

20 ,25 bin lira belki de daha fazla para 

sarf etmişler. 
Co:.inde tonlarla temiz, iyi ve soğuk 

su veren küçücük menbaın fazla suyu 
ile erkenden ağaçların ve çiçeklerin 
yaprakları bile yıkanıyor, Üzerlerinde 
bir toz zerresi bulmak mümkün değil. 
Ağaçlar dallarile, toprak tcmizliğile, 

çiçek fidanları, gürbüz yeşillikleriyle 

insanann }ı:izüne &'i.ilerek içine ferah 
veriyor. Bol hava, bol su ve temizlikle 
insan eliııün fevkaladelcştirdiği güzel 
bir manzara !.. 

"' . "' 
Dostum, sırça bir borudan içinde kar 

puzlar soğutulan ve su zambaklarının 
dalları sallanan menba başındaki havu
za akan bu suya acımış olacak ki sor
du: 

- Bu su hep böyle boşuna akıyor 
mu? 

Kafamda gezen aynı sualin cevabını 
çok müsbet bir şekilde almakta gecik
medik. 

- Hayır, dediler ve gösterdiler. Kü
çücük ve temiz su menbaının iç.inde ağ 
zında filitre bulunan bir bc.ruyu üç se
din altından geçirerek fındıksuyu men
baına kadar indirmişler, orada beledi
yenin §ehrin iyi suları ha'.<kında yap
tığı talimatnameye tamamiyle muvafık 
şekil..!e modern bir bina ve bun un için
de de fenni bir surette -su. doldurma ve 

iyi su ile gazoz yapma tesisatı meyda
na getirmişler. 

Hünkar suyunu, el dokunmadan şi
şelere, damacanalara ve galonlara dol
duruyorlar, taplıyorlar etiket yapıştı 

rarak belediye memuru tarafından kur
şunLı mühürlenmek üzere çir.i setler ü 
zerine diziyorlar. 

Bu mühürlü galon, damacana ve şi· 

şeler, kamyonlar ve arabalarla şehrin 
dört bir tarafına sevkolunuyor. 

Dostum, Avrupadaki emsalinin kü
çük bir modeli olan bu fabrikada boş 
şişelerin de fındık namını taşıyan bir 
menba suyu ile temizlendiğini ve yı

kandığını işittiği vakit, hayretten ken· 
dini alamamıştı. 

HJnkar suyunun sahibi ve müsteciri 
Boğazın bu güzel köşesinde sessiz sa
dasız çalışıyorlar ve kazandıklarını 

kendilerine kazanç temin eden yere 
sarfetmekten çekinmiyorlardı. 

Hükumet .ve belediye lstanbulu ima-
. ra uğra~ıyor, vatandaşrn yap:ıı.:ağı feda
karlık. bu i~i kolaylaştırır ve güzel İs
tanbul hiç şüphesiz ki az 7amantla ta
mamile deği~miş olur. T"ünkar suyu ve 

civarının bıgün!•Ü vaziyeti bunun gü· 
zcl bir misalinden baş!•a bir ~ey de-
ğildir. • * • 

kanunu'l hükümlerine ,.e bilhassa 32 inci 
madde ine uygun olmıyan mektupların 

sahipleri ek3iltm:!y~ i~tirak cttfrilmiyecek 
tir. 21~0 s:ı}ıh kanunun 2 \e 3 üncü mad 

delerinclcki iste:ıi!en \'esaikle beraber 
m:.:racaa~Iarı. (363) (6149) 

il(. * * 
I:onyacla':i kıtaatın ihtiyacı için 60000 

kilo koyun etı kapalı zarfla eksiltmeye 

komılm:ı~tur. ŞartnameZij Kor lst. Anka· 
ra l.ev. Amir. ıoatınalma Ko.larındadır. 

[stel:lile;in ~artnarnesini· komi~yonlarcla 
gö:c!)ilirler. İşbu G0.000 kilo koyun eti
nin muhammen tutarı 19.500 liradır. 
Şartnamed:!ki yüzde yirmi heş miktar faz 
la ı da dahil oldu~u halde ilk teminatı 
1827 liradır. l~ksiltme 23-9 938 cuma 
gunü saat 10 da Konyada Kor satınalma 
komisyonunda yaprlacaktır. !stcklilerin 
23-9-933 cuma günü saat 9 a kc.dar teklif 
me!ı:tuplarını Konyada Kor satınalma ko 
mi..,yonuna nrm~leri. Ve bu saatten son
ra verilen \'cya gönderilen mektuplar ka-

~.;.;....;;,;;;;;,;;;;,;;;;,;;;;;;;,;;ıı;;ıı;;ıı;;ıı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...-.... -~. ·barcıı 
Fevkalade nakliyat mevsimi sebebile 3 Birinciteşrin 938 tarihinden. 

1~ t11iıb' 
ikinci bir iş'ara kadar vagonlann 24 saatten ibaret olan tahmil ve tah!11 ..,e dİ 
Jetleri Haydarpaşa, Derince, Izmir, Samsun ve Mersin de 8 m~sai saau~e tı1esli 
ğcr istasyonlarda da 6 mesai saatine fodirilmiştir. Öğle tatili saatlerı croıııır 
saatı sayılır. Bu mühletler .dahilinde tahmil veya tahliye edilmeyen .. ;;le )-a· 

Şomaj ücretine tabi tutulacakları sayı:ıı aJakadarlardan münakaHitın sur 
pılabilmesi için lüzum görülen bu tedbirlere imtisal eylemeleri rica oh\11u~6125) 

Vagonların tahmil ve tahliye mliddetlcri: ·stı'' e ı . 
6. 10. 938 tarihinden itibaren Derince, Mersin ve Samsun liman v • {icre!I 

yonlarında dahi altı mesai saatına indirilmiştir. Sayın alakalrların şuınaJ • .,,c1eri 
1. ew· 

vermemek için vagonlarını bu müddet zarfında tahmil veya tah ıye 

menfaatleri iktızasındandır. (3559) (6226) ~ 

Deniz Gedikli Erbaş Orta , 
Okulu Müdür üğünde~r:a~ 

1 - 7 ve 8 inci sınıflarımız ile ayrıca donanmaya gedikli er olarak sır 
kul mezunları alınacaktır. Kültür orta okullarını bütünleme sınavlarının 
nu olmak üzere kayıt müddeti Eylül nihayetine kadar devam edecektir. ·rıci st' 

2 - 7 inci sınıfa girmek iç.in bu se ne 7 inci sınıfa geçmiş oırnak, ~l~ tr o:· 
nıfa girmek için de bu sene 8 inci sınıfa geçmiş bulunmak şarttır. Gedı al< ı~ 
mak için bu senenin orta okul mezunu olmak veya lise talebesi buluıUfl 
zımdır. 

14 
bitıııit 

3 - 7 inci sıru.f için yaş 13 bitmiş 17 bitmemiş, 8 inci sınıf için 

18 bitmemiş, Gedikli er için 15 bitmiş 19 bitmemiş olması tazı~ı:· J'y{iiracıı•1 ' 
4 - Okul parasız ve yatılıdır. Her ay bir miktar maaş ta verıhr. 

çıların Kasımpaşada okul müdürlüğüne başvurmaları. (6110) 

Aka y işletmesinden; tttır· 
ı - Ylirükaıt iskelesine 12 Eyllilden itlbaren vapur uğramıyaca ıttlt· 
2 - Pazar gı:!:;nc ;ahsus tarifede 233 No.lı seferler l~ğye~ 

·~'İ· • ua'rırıı 
Orta ,.e lise tahsili görmüş ve askerli ğini ifa etmiş olup itfaiye aınır Jllı.-ııttJlltıJI 

ğine talip qlanların 1 Te~rinievvel 938 de tedrisata başlıyacak olan itfaiye ~resil'ııl~· 
amir sınıfına iştirak ettririlmek üzere ni hayet 25 eylQI 938 gününe ka~ar b:tYıııtı1' 
n ile birlikte itfaiye müdürlü{:rüne rnüra caatlan 18.znndır. Genç emekh sıı 
tercihan alınacaklan ilan olunur. (B.) (6255) 11' 

Ji!'3 '~ 
Temizlik vesaitinde kullanılmak tize re lüzumu olan Ye hep!ine ,26~e5t~: 

kuru~ bedel tahmin edilen 31 kalem çubuk ve Iama demiri poyra, daır~ diirliiğiill, 
örs Ycsaire açık eksiltmeye konulmu~tur. Listesile şartnamesi le,•azı~ ~~ ~ıırıı;ttıl' 
de görülebilir. İstekliler 2·190 N. 1ı kanun da yazılı vesika Ye 201 1~:3 .. "' at 11 de 
ilk teminat makbuz veya mcktuhile hera ber 12.9-9~8 pazartesi gunu sn 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. cm <5897) 

1-224 Cuma 9/9/938 
225-325 Cumartesi 10/9/938 
326-557 Pazartesi 12/9/938 
558.770 Sah 13/9/938 
771-960 Çarşamba 14/9/938 gürıler 

Belediye emekli ,.e öksüzlerinin ey!Ol üçer aylıkları yukar?~ göste~~~ıUııı1 j\C 

de ve cüzdan sıra sayılarına göre verilece ğinden aylık sahiplennın cilZ 

Ziraat bankasına müracaatları (D.) < 6253) ~ 

--------------- -- ~Iluııo: 
bul cdılrniyecektir. Saat ayarı Kor daıre de M • .ı\I. V. Satın alma koın z490 6" 
saatile \'apılacaktır. 2190 sayılı kanunun alınır. Eksiltmeye gireceklerin ·ııde rJY 

3 . 2 3 .. .. ınaddeıcrı ıııeıı· hükümlerine ve bilhassa , 2 ınoj !lladde ·i. yılı kanunun , uncu ıdif t 
terilen vesalkle teminat ve tc bir sıı.ıı. ne uygun olmıyan mektuphrın sahipleri 

eksiltmeye it~irak ettirilmiycceklcrdir. 
2190 sayılı kanunun 2 ve :ı üncü macl
clelerimleki istenilen vesai!de beraber mü 
racat etmeleri. (370) (6155) 

az rı' tuplnrım ihnle saatinden en ~ı .. ,·orıll 
}(OIW"'' 

ewel .ı\T. M. V. Satın nlma 

vermeleri. (335) (5981) ı;I 
il(. ~ ~ ırı 1 

tikleri ı~ ıı~ 
Çanakkale Mst. Mv. bir 1<oıırf. t 

·ı ıneYe ıı" garaj kapalı zarfla eksı t .... ııııil il 
Eksiltme gilnü talibi tarafından \'eri- ı:ı 0 ~ ~o· 

tur. İhalesi 16-9-938 cuın 
5 

j\I· .ı 
len fiat pahalı görülen 5000 takım sıhhiye :Mv n. JC" 

11 de Çanakkalede hlst. . c'' bC 1 teskeresi palaskası pazarlıkla satın alına. · n ı.e,.ı> tı1' 

caktır. Beher takıma 4:; ı kuruş fi:ıt tah. da yapılacaktır. İki garn~u,·ai<l<Bt ~ct',ıı 
55446 lira 80 kuruştur. yıırurı ,e 

min edilmiştir. Pazarlığı 17-9-938 çar· ııntı 4022 lira 33 kuruştur. •f ıcd1•• 
çamba günü saat 12 de M. 1\1. V. Sa. Al . ı-n 1<c~1 tr.ıı. iki garajın inşaata aıt P ,ı ' f şıır 1, Ko. da yapılacaktır. llk teminat 1627 • • • husus ft 

ş:ırtları umumı fcnnı "c . /.· sıı· ftl· 
lira 50 kuruş şartnamesi bedelsiz olarak meler Ankara, İstanbul L: · M''· sıı· c1• 

Ko. dan almnbllir. Eksiltmeyı.ı gireccklc- Ko. da ve Çnnnkkalcdc ~s ~irı zt90 ;ııt 
rin kanuni teminat ve 2490 sayılı lıanu. Ko. da görülebilir. tsteldılc1 bil rııi1' 

11
, 

nun 2 • 3 cü maddelerinde yazılı belge,. yılı kanunda yazılı vcsiknıar cı ıduıcıııt' t 

!erle birlikte pazarlık gün ,.e saatinde M. işi muvaffakıyetle yapını§ f~irı etı11>':6 
M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. dair \"cslka ve :Nafii\ Vckfı.1€ 1 

u,·ai<ltllt ıı· 
(338) (5984) ve mUtcahhit'ik \'CEiltal:ırile ın ve'-9 ıııı"" 

• rnnkbllZ • ıttllr 
minatı yatırdı ~.na daır klif ıııC ı.. 

Beher tanesine tahmin edilen fiat 850 ka mcktuplaı;ıe bernbc~ h~~r!U ı rf1~11ıı 
kurus olan 20.000 adet battaniye kapalı larmı hrl\'i k:ıp:ılı ,.e ınU 0~8 cııl11ıı $J• 

zarf usu ille münakasaya konmuştur. L hale gün il olan 16-9-·" r.ıst. ?.!' ·51 jtıl 
halesi 19-9-938 pazartesi günü saat Raat ona kadar Ça.naltknl<' ıuııdC ır ,.c.) 

1 ınuluıb cr>9"" 11 dedir. tık teminatı 9750 liradır. Ev· Al. J{o. na makouz (Si!!) 
8af ve §artnamesi 830 kuruş mukabilin· edilmelidir. 



-- . . - - __ ___ ,;... - _....-........--. 

Direktörlüğünden: 
: """' ille, orta" U.. laaımlanna 7&tıb " yabaq, laz •• trkek talebe Jra,.clma baılanmııtır. 

"""' Bu 711 peniden az talelNı ab-caimclan mektebe girmek iıti,.enler hir an evvel müracaat ebnelidirler. 
ı_ E •ki talebe e7lülün onunca sünün• kadar ıerek mektupla, gerek mektebe bat vurarak kaydını yenilemelidir 
• Eıki talebenin eylülün onundan aonra yapacaklan müracaat kabul edil miyecektir. 

- Sekizinci " on birinci ınuflann bütünleme ve enıel ıınavlan eylülün birinde diier aınıflann eylülün yecli-

I •inde MthJ'caktır. 
- hteyenlere mektebin kayıt tutlannı bildiren tarifname para11z sönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası .Telefon: 22534 

• 
1 i K Ti AD EM DA Re-

•EL GIEVŞEKLIGINIE KA RŞU 
• 

, HORMOBiN 
~ • ellıeııer er eczanede arayınız. • !'oale "utu~u 125.> Hormo llon , -· 

Bayan 1..eylA yazıyor : 

HER S A BAH 
Daha Genç Görünüyorum/ •. 

Hayan l.eJ lftnrn 

hakiki fotoğrafı 

"Ancak bir hafta ellren 
bir tedaviden aonra bu 
derece gtlzelleştlğlme şa
eıyorunı ... BiltUo arkadaş 
larını böyle daba genç ve 
daha gUzel görünmem t
~ln neler yaptrfrmı aoru
Yorta r ve şayanı hayret 
bir şekli alan tenim l<:ln 
lltırat ediyorlar.,. 

Yalnız bir hafta zar
fında binlerce kadro, ca
:ıp bir tene kavuşmuş, 

lrk11<: yaş gen<:leşmlş H 

hUtUn buru,ukluklıın 
ka1b0Jmuştur. Allmler, 
buruşukluklarrn: lhtı-
1'&rladıtımızda cildin beı 
leyıcı ve lbya edici bazı 
llneurıarım kaybetmealn
den ileri geldiğini ket
fetrnıeıerdlr. 

Uu kıymetıı unıurları 
Cilde iade ediniz. Venl
derı gençleşecek ve taze
~•,ecektır. fştc: Viyana 
l> ntvenılteıl Proft-ı.HrU 

0 ktor SteJıkal'ln keşfi 
bu derece ebemnılyetll 
•e cııztptlr. Gen<: hay\'an -

·•uyanır uyanmaz, hemen el ay
namı alıyor ••• Ve küçük buru9ukluk
lnrımın tamamen zail oluncaya ka· 

dar sttnden rtıne eriyip 
kaybolduğunu kemaıt bay-

Hayan l.crli'nın )ıtlnız 

hlr haftahk teda,·hlcn 
sonra alınmış .-e r()tu' 

,armemiş hakiki 
fototrarı 

lardan lıtlbeaJe muvaf· 
fak oldu&u ve "Blocel'' 
tabir ettiği bu canlı bU· 
ceyreler bUllauı, şimdi 

pembe rengindeki Toka
lon kremi terkibinde 
mevcuttur. Akşnmlarr 

yataıazdan enel tatbik 
ediniz. 

Sil uyurken, cildinizi 
besleye~ek ve gencteıştl

recekttr. Bir hafta ıar· 
fında bUtUn buruşukluk· 
!arınız kaybolacak ve 1 O 
yaş daha genç görUne
cekslnlz. UUndüı l<:ln 
('\'ağsız) beyu rengln
dell Tokalon kremini 
kullanınız. Birkaç glln 
zarfında siyah benleri e
ritir, Rttk mr.saınPlert 

aıklaetırır ve en çirkin 
ve 11n eımer bir dldl yu
m uşatrp beyllzla t ır. 

Bayan ların R~ldrı OıttUinB 

1 
Levazım Amirliği satmal=-ı 

komisyonu ilanları 

---------------------------
İdareleri İstanbul levazım Amirliğine 

bağı c müessesatın hayvanatı için 500 
ton yulaf 17-9-938 cumartesi gUnll sa.. 
at 11,30 da Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satın alma komisyonunda kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 28.000 liradır. İlk teminatı 2100 11-

radır. Şartname ve numunesi komisyonda 
görUlebillr. İsteklilerin kanun! vesikala.-

rile beraber teklif mektuplarını ihale sa. 
atinden bir saat evvel ko!kıhıyona ver. 
meleri. (168) (5978) 

• • • 
Ma!Jepe piyad~ Atış okulu :için 5 ton 

benzin, 50 kilo gaz, 250 kilo orijinal, B 

250 kilo B.B. makine yağı 15-9-938 per. 
şembe günü saat 15,30 da Tophanede 

levazım 3.mirliği satmalma komisyonun· 
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tah 

min bedeli 1308 lira, teminatı 196 lira 
20 kuru~tur. Şartnamesi komisyonda gö-
rülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

( 186) (6292) 

• • • 

Yedek Subay okulu için 25 yemek sı. 
rası 26 yemek masası 15·9-938 perşembe 
günQ saat 14,30 da Tophanede levazım 
funirliği satınalma komisyonunda pazar· 
!ıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be
deli 800 lira 80 kuruştur. Teminatı 120 
lira 12 kuruştur. Şartname..~ komisyon. 
da görülebilir. İsteklilerin kanunt vesi· 

kalarile beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. (187) (6293) 

• • • 

Askert okullar için alınacak 8500 kilo 

yataklık yün 26·9.938 pazartesi günü sa· 
at 15 de Tophanede Jevaınn Amirliği sa
tmalma komisyonunda kapalı zarfla ek-

i !';iltmesi yapılacaktır.. Tahmin bedeli 
J fl375 liradır. tik teminatı 478 lira 12 ku· 

! 
1 

i 
1 

1 

ruştur. Şartname \'e numunesini komis. 
yonda görebilirler .f steklilerin kanunf 

\'esikalarile beraber teklif mektuplarmr 

ihale saatinden bir saat e\'\'el komisyona 
vermeleri. (185) (6291) 

• • * 

Trakya. Çanakkale ve f stanbulda bu· 
lunan birlikler için 1400 ton kadar bu~· 
dayın kırdırılmasının kapalı zarfla eksilt ·! 
mesi 26·9.938 pazartesi günü saat 15,30 
da Tophanede İstanbul levazım ~irliği 

8 GÜN ZARFINDA 
ç. • 

GUZELLEŞMf Ş 
Buruşukluklar gaip oldu. 

Vumnşak c11d - Cazlh ten 

Sen civarında oturan Bayan Droaet; bu usul, bcnl "8 glin zarfmda baldkatea 
cazlb bir tanda g11zelle9Urdl" diyor ve buna naıııl muvaffak olduğunu anlatan 

asıl mektubmnı olmmanm rie!a ediyor: 

"8-10 gUn kadar evvel çektirdiğim bu 
iki fotoğrafımı görünce, kendim bile ta
nımakta gllçlUk çektim. Alnımda, göz
lerim ve ağzını etrafında, çizgiler ve 
buruşukluklarım vardı. Tenim esmer ve 
eerttl. Bugün ise bUtUn dostlarrmm gıp
ta. ve takdirini çeken beyaz, yumuşak ve 
buruıukaua bir cildim vardır. Bunu 
temin eden ve hakiki bir cild unsuru o
lan gece içln pembe ve gllndllz için be
yaz renkteki Tokalon kremini herkese 
hararetle tavsiye ederim. İçlerinden bir 
çoktan tecrübelerini yapmcıya kadar 
adeta benimle alay ederlerdi. Fakat tec
rübe edip ıayanı hayret neticesini elde 
edinec, onlar da benim gibi ea3aladılar 
ve son derece memnun kaldılar.,. Cild 
un.suru olan pembe renkteki Tokalon 
kreminin terkibinde Viyana Üniversite
sinin me"hur bir profesörö tarafından 
keffedllen ve Biocel tabir edilen gençlik 
cevheri vardır. 

Gece yat.mazdan evvel pembe renkte 
ki Tokalon kremini sllrünliz. Siz uyur
ken eUdinizi besleyip yumu17atır ve gü. 
zelle§tlrir ve buruouluklan giderir. Giln
dUz için de beyaz renkteki Tokalon 
kremini kullanmrz. Cildinizle siyah 
benlerini eritir ve açık mcsameleri sık
laştrrrr. 

Paranın iadesinde garanti 
Bu usulü bilen ve tatbik eden her ka

dın "gilnde 30 dakika,. bir genç kntm 
yumuşak cild ve 21evimli, taze bir ten 
elde edilir. Binlerce defa t emin edilen 
~ayanı ha)TCt semereler size parayı 
iade etmek gayretini vermeğe sevkedi
yor. Hemen bugUnden her iki Tokalon 
kreminden birer vazo almız. Tarif e
dilen tarzda on gUn kadar tatbik ve tec
rilbe ediniz. Elde edeceğiniz gayanı 

hayret semeresinden memnun kalma
mıısanız, vazoyu iade ediniz. Paranız 

derhal geri verilecektir. 

Trabzon Vilayeti sıhhat 
Müdürlüğünden : 

Kapalı zarf usullle eksiltme ilAoı 
1 - Eksiltmeye konulan it: Trabıonda Nümune hastahanesi ikinci kıllllın 

intaatı ile elektrik kalorifer ıııhhi ve diğer tesisattır. 
Bu işin muhammen keşif bedeli 737044 lira 88 kuru§tur, 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık itleri genel §&rtnamesi, 
D - Yapı işleri umcmf, fenni ıartnamesi, 
E - Vahidi fiat listesi ve huıust ıartname, husuıi ıartname llhikası, keş1f 

hülbuı cetveli ve mahal listesi. 
F - Projeler. 
İsteyenler bu fUtname ve evrakı 3686 kuruş bedel mukabilinde Nafıa 

Vekaleti Yapı tıleri Umum Müdürlüğüile İstanbul Trabzon Nafıa Müdürlükle
rinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 22 - 9 • 938 tarihinde perıembe günü aaat 15 de Trabzon 
Sıhhat Müdürlüğü Dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebi~k için isteklilerin 33232 lira muvakkat teminat 

mektup veya makbuzu ve bundan baş'ka a11ağıdaki vesikaları kapalı zarfına u-
sulü veçhile koyması lbımdrr. 

A - Evvelce alınnnt daimi ve muvakkat vesikalar ilga kalırunrı olduğuft· 

dan Nafıa Veklletinin 12 - 8. 938 tarih ve 67 - J1650 sayılı tamimle~i mucibi
0

nce 
ehliyet vcsikası. 

B - 1938 mali aenesine aid Ticaret Odası vesikası, 

6 - Ehliyet ve11ikalan talebinde bulunanlar 22 - 9 - 938 tarihinden en as 
8 gün evvel istida ile Nafıa Vekaletine milracaat edecekler ve bu zaman zar. 
fında vesika talebinde bulunmryanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

7 - Teklif mektuplan yukarda3 üncü maddede yazılı saatten bir aaıt 

evveline kadar Sıhhat Müdürlüğil Dairesinde ~etirilerek Eksiltme Komisyonu 
Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir . 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı ııaate 

kadar gelmit olmalan ve dıt zarflann mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
lbımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. "5996,, 

Deniz · Levazım Satınaıma 
Komisyonu ilanları 

Satm aldığnıız Tokalon kremi n11.olarnıın 

-..~ hüylik hlr kıymeti ,·ardır. Onları hnytlnlzc lad'" l••Bml 
--ı ettlklni~dc hchert lt;ln ~ kuruş alat'nk, ayni za· 

l .. nda kı7mcttar mDkAfatlan hulunftn Toka lon 
tnllsahakuına lştlnk hakkını ı-~~n hlr hllet 
tak,llm rılrf'"kttr. 

satmalma kom:syonunda yapılacaktır. 1 - 3-9-938 tarihinde pazarlıkla yapı lan münakasasma talip çıkmadığından 
Tahmin bedeli 8737 lira 60 kuruş ve ilk 15-9.938 tarihine rastlıyan peq~embe günü ~at 14,30 da pazarlıkla alınmak üzere 
teminatı 655 lira 32 kuruştur. Şartna· münakasaya konulan 78,650 kilo zeytinya ğınm tahmin edilen bedeli 39.650 liradır. 
mesi komisyonda görülebilir. tsteklile· 2 Muvakkat t . ._ 2949 ı· 38 ku 1 .,......... · h·...n• k · · k -t • al · - emınau ıra ru~ o up il"' ..... amesı .... 6 .. n omısyon· 
rın anuıu vesik arıle beraber teklif d 197 kuru uk b'l' d al b'l' 

_,.1 ı 'h ı · d b" an ş m a ı ın e ma ı ır. ml:I\ up arını ı a e saatın en ır saat ev-
\'tl komisyona ''ermeleri. (188) (6294) 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde belli gün ve saatte Ka· 

sunpapda bulunan komisyon ba~na müracaattan. :C6210)J 
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SQTIŞ 
'ı'ERi 

HABER - :Akşam postası 
~~""'.:==-======""=:======-=-~~ 

_(:\. ..... " 

• it.NELERiNi KULLANINI~ . 

SQJ..HB!ninSESi ~02 iSTiJ.l~L.CQD 
~EYOtı.,V 

~ RCEnTELERinDe -ç·========================================= 

Yalnız evinizde değil 

Cebinizde bile 

lBlft~ ŞDŞE. 

NERViN 
Uykuıuzluk - Sinir ağrılan - Asabi 
Ölnürükler - Baygınlık - Ba§dönme· 
si - Çarpıntı ve sinirden ileri gelen 

bütün n\hataızlıklan 

iyi eder 

fAY-m T Mi"B-T ! j 
j Roman l 
: H. Rasnm lUS . . 

1 
j Kitap halinde çıkb. 

ı Fiatı 30 kuruş 
5 Tevzi yeri: Ankara cadd. VAKiT 
: : Yunfu, VAKtT Kitaper ... 

=-----------------------
ttsanbol S Uncu icra mcmorloğundan: 
Bir borçtan dolayı mahçuz ve paraya. 

çcvrllmesi mukarrer bir adet cameklln, 
sekiz ndet sürme kepenk ve :sair e§ya 
16-9-938 tarihine mUsadit cuma g{lnU 9 
dan 10 a kadar Sirkecide şimendifer an
ban önünde açık arttırma l!luretile satı. 
lacağmdan taJip olanlarm yevmi mezkflr
da mahallinde hazır bulunacak memuru. 
na mUracaat eylemeleri ilAn olunur. 

'l"'erzi 
Vavuz Sezen 

Parls Kadın, Erkek Terzllf k 
Akndemllerinden diplomalı. 
Beyoğlu-Parmakkapı 113 Gay. 

ret apartımanı ı. 

ZAYİ .. 
Beykoz malmüdürlüğünde~ aldığım 

maae cüzdanımla senedi resmt ve nüfus 
cUzdnnun zayi olmuştur. Yenisini çıkart

- tıracağım. Bulanlar Paşabahçcdc bakkal 
Atıfa getirdiği takdirde memnun edile-

He1· turıu yanıkh.r, kan çıbanları . tras yaraları , memei iltihapları ve 
çatlakları, koltuk altı çıbanları, dolama, akneler, çocukların ve büyük- ~ 

cektir. F. Oktar 

!erin her türlü deri iltihapları. -
VlROZA en çabuk ve en emin bir surette tedavi eder. ,ı 

111ımm~nııij11mmllll"' 
Dr. Hafız Cemal 

Dahiliye mütehassısı. İstanbul 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

IOEYLttL-1~ 

Güzellik ve sıhhat için ukSart 

kullanmaktır 

Dişleri 
Dişler çehreyi 

güzelleştirir 

R \DYOLiN 
DiŞLERi 

Dişler mideyi 

sağlamlaştırır t1t ·- ... ..~ ·· .. 
1 , .. ~~;-;;;;.:~·:.::;-:;::=;:;~::::::;:: 1 

il yüzde yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastal~· 

lm-ı.ı:.::!:!!!..,'!:";ni o~'!,r: =~ ko!:.'1sun",.~J 

, Sonbahar Geldi~.,• 
-:-:; Ve kış yaklaşıyor Elbiseye dair ihtiyaçlarınızı §İmdiden Galntada rne 
---' 

E O 
Büyük Elbise Ma~azasındS 

Her yeret>n UCUZ ve TEMiNATLI alabilirsiniz. 
Şu ceıdveldcn bir fikir edinebilirsiniz. 

ERKEKLERE iti~ 

. PARllESilLER ••••• 
~- TRENÇKOTLAR ••• 
:: TRENÇKOTLAR ••• 
~;1 PARDESilLER •••• 

Liradan i O .. ~ 
Kumaştan • • • • • 

11 
l\luhtelif • • • • • • 

14 
.. ,, 

Empermeahilize • • 
1 
S 

Gobordln empcrmcnbiliıe ıt 1/' 
MUŞAMBALAR •••• 
KADINLARA 

Gnyet zer.gin çeşit ve son model üzerir: 

Her renkte • • • • 

MUŞAMBALAR ••.•••••••••• 
MUŞAMBALAR •••• İpekli düz ••••• 

M A N 1, OL AR • • • Yünlii ••••• • • 

PAROESüLER • • • • • Gabardin ••••• 

ÇOCUKLAR~ 611~ 
MUŞAMHALAR • • • • Her renkte • • • • • 9 
PARDESU~ER • • • • Gabardin •••••• 1 
TRENÇKO fLAR ••• Her renkte ••••• ,rı.P 
ERKEKLERE ıcniyi yerli ve İngiliz Kumaşlardan iki Prova ile Jstıl 

PALTO, PARDESO ve Y.OSTOMLER. yapılır. eJe 
İstanbul AK S "TL E dahi JJJııııtJJ · · 1 vıırdıt ıçın 

ihtar. Taşra4an gelecek sipaıı§ mektuplarına 6 kuruşluk 
Posta Pulu Konul malıdır. 1ııdt1 

Galat~ E K S E L S y Q R .Mıığıı7,ıı~tJl'ııt 
Karakoy sntıhnB 

&ııımmmııammnmn-mnaRlllllllllll~ ~ ...A 

r Doktor~ B~cıl~K5!r,~::t!:, ~~!~~ ,, j 
mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

TIKlJ ()()L A KALE 1'11' 
Avrupada dahi taslik olunduğu gibi j\çı1' bı': ,ıe 
Almanyanın bu icadı mürekkebli ğ bıtlde ııe clıJf' 
kCJlemle yazı yazmak mec· k~~: dtırtl~aı fe 
buriyetinde olan halkı şe ~rckkcb s!CP~ğ1'~ 
hakikaten bu eziyet· sun rn gtJ erı 1''tıli 
ten kutarmıştır. kurumaz. 'fl tı ıııUret' 

- TIKU ucu aşıo· ve en kullanJŞ ~ 

IDr. Necaeddin Atasagunl maz, bol mü- kalemdir. ·1 ıııad qC ırttcJtf' 

Müzik öğretmeni aranıyor ~· 
Zonguldak Halkevl Başkanlığından 

Zor.guldak Halkevi tarafından salon orkestrası kurabilecek (Viyo- ı rekkeb alır. Siyahtan maada yc~ı • satJJJSl' 
lcm:el, kema.iı, mandolin, kt1ara gibi sazları çalabilecek) ve bir iki sesli Sabahlan 8,30 a kadar ve akşam. kuvvetli renkleri de ayni fiatt·:u S JirSdı~11ııı. 
koro tertip edebilecek kudrette bir müzik öğretmeni araruy.cr. ları 17 ,20 de Laleli Tayyare Apr. 1 basılırsa Her yerde a:-ayınız. Fı ?Jo 1, fst 

Öğretmene yüz liraya 'kaLlar ayhk ücret verilecektir. İstekliler Zon· ıı 2 nci .daire Ne. 17 · Okuyucu lan. 1 , 3.4 kop- Deposu: Havu:l~ ha?nde ~ıJ{t1 
gıılclak I,:!alkcvine müracaat .etroel!_dirler. il mızdan para almaz.. Tel: 23953 :,1 ya çıka· taklitlerinden sakınınız. Kırmm halka uzerı ·ur 

................................................. 1 1 ı.r~ıl;a;bi;li~r.••nm::ar~k~ay~a~d~;~Yk:a~t~c:di:ni:z~.T~a:ş~ra~y;a~p;os;t~a~il~e·g·ön•d•e•rı~· --


