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Çinde t~krar şiddetli bir 
muharebe başladı 

!Janghay limanı Japon gemileı ile dolu 

Bi~ şehir yanıyor • Çinliler bomba~dm~nlara 
~men Japon kuvvetlerine karşı ılerlıyorlar 
f~ Tokyo 11 (A. A.) - Pekind~ki jjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiİİ 
L Vestiyada çı- Japon menbalanndan ge!t;n ha~r_l_er~ 
f'.\.!:l göre Japon kıtalArı ile nıerkezı huku 
~n bir makale met ordularına mensup Çin kıt:\ları 

f\rasmda bu sabah H1tnkeu ~ivarmda 
1 

ltaı Pekin;n elli kilometre §imalınde .. ve 
il l ilanlar 7 iJrk· Soo- Pekin • Suiyan şimendifer hatt· uze &.: dostlug"unu kıs- rinde muhasemat batlamırır 
lfqll Bir tehir yanıyor 

aı ak bozmak için T okva 11 (A. A.) - Pekinden 
Uğ I bildirildiğine göre.,, J1tpo:l icıtalarr Ha 

.. , I aşıgoı aı? keoyu bombardıman etmi11ler \ ' C bu 

~::;~.iyo." ga::etcsini1ı Roma mu- fehre hücuma kalkmı§lard.r. 
~fift;ı .( ıtrki!'6 Hariciye V ck--ili Tevfik Şehir alevl,.r İ< indecfü. ~m~.ardı-
1101-ti.!i ra., ıle DahiUy~ Vekili ve Halk mana ra~en Çin kıtaları ~uk~vc • 
'lt04~etıel sekreteri Şükrü Kaya'nın met göstermekte ve ml•ka~ıl hıJnu.ı 
~ 3eyalıatinden bahseden bir larda bulunmaktadır. Çin talc.v•ye kı 
""" lla.."'nı~tır. "Jmırool <k M03oou" taatı Jehole doğru ilerliyor Ka!gan 
~~ ~erceme ve ne~ettiği bu Hankeu mm takası Çin as ıı: t-. Jt-,İ ara 
~"f~ Urkıye _ R«8J!O nrün41tebatı ~unda m~rkez orduıllnda da do!t fır 
lcit •"anda ltalyanın va..."'iyeti ~yle ten ka vardır. '!e§; ntektedir. Bu itibarla dikJccıte Büyük taarruz Y"J~m 
°"Yıı :ı..':...~n bu yazıyı oUJ.uğu gibi ~ Tiyençin 1 1 ( A. A ' - }mo:ı ya 
l' .. ·kyoruz: n resmi mahafili, §İmali Çinde mikta Merhum Ubeydul lah Hatiboğlu 

.retle~~ VekiJlerinin Moskovayı ziya· rı üç bini bulan m~rkCT oı~uııu ~uta 
ll\ituk i"•sında Utvinof eöylediği lannm Hopeyin ıimalin'." 1.!oğn1 yii • 
' ~ 1 e '!ürk - SOvyet münaıeba rünıekte devam etmeleri t"k~irincic 
~tıd!\alti~ıne temas etmif, ayni za _ Japon taarruzunun oek yaimıda yapı 

Ubeydullah 
Hatiboğlu öldü 

~tıci urk - Sovyet dostluğunun lacajı kanaatiudedir 
ıtlrıu t~re.~ede ~ir sulh amili oldu • iyi haber alan menabie göre, ıima Bayezit mebusu Ubeydullah Hatiboğ 
"Şu d aruz ettırerek dem ittir ki: li Çine Japon ~kviye kuvvetlerinin lu'nun vefatını teessürle haber aldık. 

1' ti~k rı an eminim ki •ulh d ... stları akını devam etmektedir. Bu mm taka Beyoğlu nikah memurluğu vazifesi 
titıj tflkd·Sovyet dostluğunun kıyme d~ki Japon kuvvetlerinin mıktan 60 ile bütün İstanbulluların tanıdığı ve 
hehl.-f ~ı" ederler. Yalnız siyaaetleri bıne .varmı§tır. hürmet beslediği Ubeydullah Hatiboğlu 
}'et. h .:1'1 el miinasebctlerde emni _ Çan de kuvvetlerini topluyor 18157 de İzmirde doğmuş, tahsilini 
\'e hu tırrnet, itimad, istikrar, rahat ~ okya 1 1 ~ A. ~·) - Askeri ma tıbbiyede bitirmiştir. Arapça, farsça, 
~e3·,:b mefhumları ile tt-Hf e.:Iile • ha~ıl hedeflen P~kın ve Tiyençin ol Franıızca ve İngilizce lisanlarına va
~" 0 d azı devletler vardır ki bun _ ~ugu anla§dan Çım merke7.İ hükume kıf olan Ubeydullah Hatiboğlu senelerce 
Sov;•duğu bozmağa çalıtırlar. ,, tı ordularını harekatı ile ciddi suret memleketin irfan hayatında çalışmış 

~İri ·t .komiseri ''bazı devletler,, te meıgul olmaktadır. . çok değerli bir sima idi. Tıbbiye tahsi-
] ""alet'~ 1~~e ettiği memleketlerin (Sonu Sa. 4 Sü. 1) Jinden sonra Amerikada bulunmuş o-
t' ~"abe erını çok ~üzel ifade etmek J&n ilstad, memleketimize döndükten 
l-""ih .. t r ~rıların isimlerini ayrıca spor iş' eri 80nra, matbuat hayatında ve muallim-
,.~hrjl\of tncg~ lüzum görmemittir. Jiklerde Tlirkiyenın terakkisi için kalc-

())'}edi ,nutkunu 14 temmuz günü (Sonu: Sa. 4 Sü. 3) 
tean-ıi • talya hariciye nezaretinin B. Şükı il Haya taı a
~-~io~r1~an1 olan "Rela~ione lnt~r • # d tirıı· ··e e g • 24 ,ın an tetkik edildi 
~ ı, :Ya . •• azetesı temmuz ta-
~ .'turJc rıı on gün M>nraki nuıhaıın· 
1 1~ bir - Sovyet münasebatına 
ey, So tn.akale nqretti ki bu maka

ltt ll~e~Yet okuyucularının dikkati • 
• ~... lllck lazımdır. 
•tt· -rn· 1 
•• 

1 l'iıJ.1} talyan gazetesinin maka -
"" 1tıye h · · li •eyllha . ancıye vekilinin Mo11ku 
, t lllakal tı~den bahsediyor. Muhar· 
ttı ~. esıne batlarken R .. t .. A 
~ ,'Yloako . . . uş u ra 
, '-rııetan I vaya gıdiıı. Türkiye, Ef _ 
~da iın' )an ve Irak devletleri ara· 
t doJa la anan Saadabat miıakın -

. Ankara, 11 (A. A.) _ UJua gar.ete· 
sı yarın çıkacak sayısında IJU haberi 
neışretmektedir: 

1~ işleri bakanı ve Parti genel aekre· 
~rt Bay Şükıi.i Kaya iki gündür Par
~ı merkezinde Spor kurumu ~kanı 
ıle çalışarak bölge başkanlıkları. böl· 
gelerin ve klUplerln hesap ve bütçe it
lerinin tedkik ve teftişi ve muhtelif vi
layetlerde yapılan sahalar için spor 
kurumu bütçesinde mevzu tahsisatın 
te\'zii hususlarında görilşmüştUr. 

Alınan kararların tatbikine geçıJe
cektir. 

Günün meıeleai, 
Tarihin meselesi: 

Bu gidişle 
"Nümunellk,, kedi 
de bulunmıgacakl 

Yazan: 

Mehmed saıım 
l'BZl8t-1U 3 ncü acıyfa&ı buUıcaksınız 

t'lditP.leJı SOvyetlerin duydukları 
Yatııtırmak maksadile vu • 

ASIM US ~~~~~~------~~...-;.~---:-b----
(s 0 Orke,"lıasile biıltaç defa da Islan ula gelen lt ~ nnu: orı, 4 Sü H o 

iı: 1Ya .. ve Alman~a Tango kralı 
lt,,.:unust>h<'timiz Edvardo Biyanko 
"" o"Yetgazelesl bu- l k t k ~~ d·ıd· 
r~ "aaıı tahlil ediyor Berutta casus o ara ev 'ı e ı ı 

Telgraf ad.re8t: Kurun . fstanbuJ 
Telf'f. 21413 (Yazt) 24:mı (/dare) 

Denizaltı 
gemilerimiz 

Cumartesi günü Kasımpaşa 
tersanesinde merasimle 
inşalarına başlanacak 

Cumartesi günü saat 11 de Kasım· 
paşadaki tersanede iki Türk deniz al
tı gemisinin inşasına başlanacak, bu 
münasebetle bir merasim ynpılacaktır. 

Merasime Ba.~vekil, Ve.killer saylav
lar, askeri erkan ve birçok zevat da
vet edilmiştir. llk geminin numarası 
(S 576) dır. Bu iki tahtcbah ıdn inşa

atı 938 sen~i nıhayetine doğru tamam 
lanacakt.ır. 

lki deniz altı gemirnız de Almanya. 
da Krup fabrikalarında inşa halinde· 
dir. lstanbuldaki tersanede in~a tez. 
gahlarını kuran yine Krup fabrıkası-' 
dır. 

Burada yapılacak deniz altı gemilc
rimız me\•cut tahtelbahirlerden daha 
büyük olacak ve deniz altı sanayiınin 
en son tekamülüne sahip. bulunacak
lardır. 

lnfflak esnasmda yaralanan Zar hastaneye göfürftlüyor,. 

Sirkecide 
Benzin varilleri 

infilôk etti 
(Yazısı 4 wıcü sayfada) 

~ inci aoytfa,da okuyunu::) l (Y twıı 4 ÜllCÜ sayı/amuda) 

·'tayyare piyangosunda kazanan numaralar 
-:- Tam liste halinde bu gün onuncu sayfamızda bulacaksmız -
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Bursa mektuplaı ı: 
........... ftflllnttlf11Bmflll11UftHl!9ft -Mlwml .... 11• _.., ___ Olllntmn 

Bursa ile Yalaya ara
sında rekabet mi var? 

1 Gerek Bursa gerek Yalovaııın meıılaali için yapıla· 

1 
cak şey bu iki su mevkiini nıUmkün olduğu kadar 

birbir:nc yakln~llrmaktır :------· 
Yalovada iken Yalova esnafından 

biri bana Bursanın rekabetinden bah 
setrnişti· Hatırımda kaldığına göre 
§Öyle demişti: 

- Yalova iskelesinde yeni bina -
lar görüyorsunuz. Bu binalar beledi 
yenin akarlandır. Bu binalara baka · 
rak Yalovanm iktisatça ilerlediğini 
sanmayınız. Bunun aksine olarak Ya 
lova ahş verişce bir kaç sene evvele 
nisbctle bugün çok geridedir. Daha 
Cla gerileyecektir. Çünkü Bursa Yalo 
;vaya rekabet ediyor. Bursada otel ki 
raları ve pansiyon ücretleri Yalova -
Clan çok ucuzdur. 

·Banyolara gitmek isteyen bütün 
orta halli insanlar Yalovaya gelecek 
leri yerde Bursaya gidiyorlar. Evvel 
te Bursadan İstanbula giden yolcu • 
]ar Yalova yolunu tercih ediyorlardı. 
Sal>ahm saat beşinde otobüsler ile 
bir çok yolcular gelirlerdi. Yalova is 
kelesinde biraz beklerlerdi. Bu arada 
esnaf tan alı~ veriş ederlerdi. Akay 

bir omıanııı si.iktınu içinde ya aınak 
ihtiyacını duyanlar için bulunmaz bir 
istirahat melceidir. Bu itibarla gerek 
Bursa, gerek Yalo\'a birbirinden ayrı 
meziyetlere, ayrı ayrı cazibelere ma 
liktir· Aralarındaki bu fark sularının 
tedavi hassalarında bulunmaktadır. 

Bu iki su mevkii birbirlerine çok ya 
km oldukları için birine giden ötekini 
görmek ihtiyacım hissediyor. Mesela 
Y alovada on gün kalan bir kimse 
on gün de Bursaya gitmek istiyor. 
Yahut bunun aksine oluyor. 

Onun icin fikrimizce gerek Bursanm 
gerek Y alovanın mamuriyeti ve men 
faati için yapılacak şey bu iki su mev 
kiini nakliye vasıtaları ile mümkün 
olduğu kadar birbirine yaklaştırmak 
tır. 

Bu da Yalova Bursa yolunun eü 
ratle asfalta çevrilmesi ile kabil ola 
caktır· 

ASIM US 
idaresi bu yolculara zorluk gösterdi. --------------
Ufak bir el çantası için bile nakliye 
parası istendi. Mudanya tarafında ise 
bu türlü zorluklar yoktur. 

Sonra 1stanbuldan Akay vapuru 
ile Yalovaya gelmek· ( 40) kurut; 
Yalovadan otobüs ile Bursaya git _ 
mek ( 100) kuruş. Bursadan üçüncü 
mevki tren ile Mudanyaya ( 20) ku 
ruşa gidiliyor. Mudanyadan Istanbu 
la vapur ücreti de {65) kuruıtur. 
~radaki farka dikkat ediyorsunuz 
ya. işte bu türlü farklar Y alovadan 
yo1cul~r ve suya gelenleri hep bursa 
ya çeviriyor· Bu gidi§le Yalova git • 
tikçe daha ziyade kaybedecektir. O 
nun için ben bile Yalovadan kalkıp 
~~rsaya gitmek ve orada yerletmek 
ıstıyorum.,. 

Bu sözlere bakınca Yalovalılar ge 
çc~ ~eneye nis~etle bir kısım mÜ§teri 
1ennı kaybetmış oluyor, bu müşteri 
leri Bursahlar kazanmıı bulunuyor -
du. -

Acaba bu görü§ doğrumu idi) 
Yalovadan Bursaya gidince bu 

noktayı tetkike lüzum gördüm. Neti 
cede §unu anladım ki Yalovalılar gi 
bi Bursalılar da bu sene Bursaya ls
tan~u~dan gelenlerin azlığından §İka 
yetçıdır. Geçen senelerde bu mevsim 
de Bursadan günde üç yüz. dört yüz 
yolcu çıkar, bir o kadar yolcu da dı
şandan içeriye girermiş. Bu hareket 
tabii şehrin iktisadi hayatı üzerinde 
mühim bir tesir yaparmış. Bu vıl ise 
Bursaya bir günde giren ve . cıkan 
yolcuların miktarı üçte ikiye in~iş. 

lstanbul gazetelerinden bazıları bu 
hadisede Avrupaya seyahat ra<Tbeti • 
nin mühim bir amil olduğunu o yazdı 
Iar. Fakat bu ?1uhakeme tarzı doğru 
olmasa gerektır. Hiikumet harice se 
yahat iğini döviz tahdidatma tabi tu 
tuyor. Her halde bu sene memleket 
ten Avrupaya seyahate çıkanlar ge _ 
çe nseneye nisbetle daha fazla değil 
dir. Diğer taraftan Jstanbuldan Yalo 
vaya ve Bursaya gide:-ı1erin çoğu 
z~.v~ ~~ iş i_çin olmaktan ziyad~ su 
kuru ıçırı gıdiyor lar. 

Bu takdirde lstanbuldan Yalovaya 
v.e Bursaya gidenlerin bu yıl eksilme 
s!nde daha başka sebepler aramak 
l~zımdır. Netekim Rursalılar bu sebe 
bı bu sene lstanbulda çıkan tifo salgı 
nrna hamletmektedir ve bu .. ·· .. 
h k

. goruşun 

a ıkat olması ihtimali şüphesiz d 
ha kuvve~lidir. a 

Demek istiyorum ki ne Bursa Ya 
J~van!~· .ne de :Valova Bursamn raki 
?ı degıldır. Bu ıki ~u mevkiı birbirini 
ıkmal :den yer~erdir. Bursa biiyiik 
vb tarhı kıymetı hai7. bir şehirdir; ya 
nı ~§mda da Uludağ gibi mümtaz ve 
t~bıı ;asıflan ile eşsiz bir turizm ha 
zıneaı vardır. 

. Y~Jo.vaya gel!nce, o hem suların • 
aan ıstifade etmek;_ hem de büyük 

insan meğerse ne 
garip şeymiş! 

Bu resmi bir İngiliz ilimi: doktor 
Lavson yapmı§tır. Bu alime göre, in
sanın vucudu, bu resimde görillen mad 
delerden mütegekkildir. 

Lavson'a göre insanda: 
1 - 2200 kibrit yapacak kadar fos

for, 
2 :_ 40 Jitrelik bir fıçıyı dolduracak 

kadar su, 
3 - 1 kalıp sabun yapacak kadar 

içyağı, 

4 - Bir ka~ık doldw·acak kadar 
mağnezium, 

5 - Orta hoyda. bir çivi yapacak ka
dar demir,. 

6 - Bir kümes badanalayacak kadar 
klrP.ç, 

7 - Bir köpeğin vucudundaki pire
leri öldürecek kadar kükürt vardır. 

Yine aynı alime göre, insanın ha-
yatı şöyle geçmektedir: 

Bütün hayatı 9G sene olrı.n bir adam: 
32 Ecne uyur. 
23 sene m~ktcbc gider, okur ve ça

lışır, 

10 Eent'! hasta vatar, ku.aya uğrar. 

ka·•ı;a cıicr, <.'nrlişcdc bulunur, 
11 sene ıztira.p ve keder çeker, 

6 sene ilerde yapacağı isleri dti9ü
nür, 

-1 sene traş olur. tuvalet veya te
mizlik yapar. 

9 sene yer, içer, 
l Ecne eğlenir .... 

In;;itiz alimi bu hesaplarla mrş~ul
kcn bir Alman alimi de inf:anın 11er ıı:: 

için ne kadar kudret sarfctliğini hc
sanlamış. 

Alnıan doktoruıı:ı gört', \'llcuuıımur.. 
kalbimizi hrrckd" getirmek için J 00 
gram ı:ıeyi bir metre yiiksekliğe kaldı· 
racak kadar bir kudret sarfetmekte
dir. Bir günde bu surette Earfotunan 
kudret 100 kiloyu 100 mrtrc yükseğe 
krtldıracak kudrete müsavidir. 

70 sene ya.§amr§ olan birisinin VU· 

Ispanya'ya mikroplu 
sanlar Sokuluyor 

• 
ın-

Kendilerine 
sanlar 

aşılanan 
yok mu? 

tehlikeli hastahklar 
için ölüm tehlikesi 

in~ 

Bogucencc \'e Chambras isminde 
iki f'rans:zın son günlerde lııpanyada 
Frankocuları tehlikeli bir mikrop isti
lasına uğratmak teşebbüsü ile ölüm 
ceza.sına mahküm edilclıkleri hakkın

da bir telg~af haberi gelmişti. Ifraıı

sız gazeteleri bu hususta aldıkları ma
lüma tı neşrediyorlar. Bu malumata 
göre isimleri zikredilen iki Fransız 

kend terine esrarengiz bir hastalık 
mikrobunu aşılatmışlardır.. Bundan 
sonra da Franko taraftarı askerlere 
ve eenerallere bu hastalığı nakletmek 

Adolf Hitler 

Babas11111ı meznı ını zigaı el etmek için 
gizlice Avustuı gaga mı gitti? 

J' 
için İspanyaya gitmişlerdir. Hit'cr'in Berhtesgarden'de yazlık 

Dikkate değer olan nokta eudur ki köşkü vardır, bütün tatilini orada gc· 
kendHedne garip ve esrarengiz bir çiriı. 
hastalık mikrobun aşılatmış olan bu Bura.~n. üç tarafı Avush:rya tupra· 
iki adamın sıhhi vaziyetleri asla şUp· ğı olan bir yerdir. Führer, evinin pcn· 
heye mahal vermemektedir. Ve her cercsinden, uzakları, Avusturya top· 
ikisi de kendilerinde hiç ağrı ve acı his raklarmı seyreder. 
setmemektedir. Bununla beraber baş- Avustıu·ya, onun ııml valruııdır ve 
kalarma tehlikeli hastalığı nakletmek doğup büyüdüğü şehirde. Alman hu· 
kabiliyethıı muhafaza eylemektedirler. dudunda?ı pek uzakta değildir. 
Bu adamların her hangi birisi asi ce- Avusturya hududuna kadar gitmek 
nerallerinden birine yaklaştığı yahud l· Alman seyyahlarına yasak edilmemiş· 
ai taburlar ve alaylar arasına karışarak tir Onun ıçın. Avuı,turyahlar, hudut· 
askerler He birlikte yirmi dört eaat ladaki kasabalarda Almanlarla dai· 
kadar ihtilat ettiği takdirde gerek ce- ma bulu~up konuşabilirler. 

Geçenlerde Paristc Bulonyıı 0:~ 
nında mutad gezintisini ya~tI rr 
sonra bir kruıape üzerinde dınl~(i' 
ken yanma b!r ihtiyar orman ~ O' 

si gl'\lcrck, her i§i az ihtiyar gibtdt 
nunla şuradan buradan konufıtl 
başlamış ve nihayet: ıı· 

- Siz ne kadar bizim Moris'c ~et 
ziyorRU!IUZ; bUnU Size hiç so)"JeÔI 

nıi ıdi? \f 

Şövalye, gaye~ tabii bir t.a.vıria .,p 
gülmekten kendini alamıyarak ce\ 

vcı Ol!§: ıııf' 

- E,·et, ben de her sabah tmıŞ 0 U' 
ken, aynaya bakar '\'C hunu kendi ke 
dime tekrarlarım: neralln, gerek askerlerin iradeleri ile Son 7.amanlarda Avusturya.da bir 

hareket etmek kabiliyetini kaybede- §ayia çıkarılmıştır. Ne dereceye kadar 
cekleri söylenmektedir. Vakıa bu has- doğru olduğunu kimsenin bilmediği bu si 
talığa uğrayan kimseler için ölüm leh- şayiaya göre, Hitler, bir gece, tebdili Dünyanın en genç bilytik ana$ldJ' 
likeai yoktur. Hatta birkaç ay irade· kıyafetle. hudutlu geçm.ş ve Avustur- yaşında bir Amerikalı kadındı. ı;ı.ı ı~e 
ıiz ve uyuşuk bir hayat geçirdikten ya toprağına girnrek doğup büyüdüğü peştedcn Nevyork Herald gaıc.tc~I' 
ısonra evvelkinden daha canlı bir sih· kasabaya gelmiştil'. o kasabalıların gelen bir habere göre bu rekor btf ıı1' 
hat kazanacakmış. Kendilerine hasta- söylf'diğiııe göre, Httler burada, baba- car kadını larafından kırılmıştır: 1 

lık aşılanmış olan ve etrafına mikrop sının mezarını ziyaret etmiş ve yine nahiye müdürünün karısı olan 29 )ıt' 
neşreden iki Fransıza gelince, bunlar geldiği gibi, ghr.lice Alma.nyaye. dön· şınd:ıki büyük ana 14 yaşına yakJBŞı" 
d · b' ken cv!enıniş ve kızı ise tam 14 yd a yenı ır aşı sayesinde tamamen es- müştür ... 
ki sıhhatlarmı bulacaklarmış. Hitler'in doğduğu yer olan Brau- da ana olmur;tur.. __.,,,/ 

(!ntransigent) gazetesinin muhabir- nau'da kimse onun o gec~ aehre geldi- -· -----------
elrinden biri bu garip hadise hakkın- ğinl görmeıni~r. Fakat anlatlıklnrı
da mütaleasını almak için (İnstitut na göre, o gece, saat iklye doğru ka
Pasteur) in en me5hur biyolojist ve sab9.ya bir otomobil gelmiş, mezarlı
kimyakeri olarak tanınmı5 olan (Ve- ğın önünde dummştur. 
illon) a müracat etmiştir. (Veillon) Otomobilden bir adam çıkıyor. AI-
şöyle demiştir: kasından da başkn bir adam iniyor. 

- (Pasteur) müessesesinde tetkik Son inen adam ötekinin önüne geçi
edilen hastalık amilleri arasında öyle- yor ve ona fenerle ı§ık tutarak, bera-
leri vardır ki fevkalade bir sür'at ile ber gidiyorlar. 
. Mezarhkt<ı, muayyen bir yere ı;elin-

sırayet ederler: Maltasıtması gibi. 
Hatta havada dağılan tozlar vasıta· cc, ışık tutan adam duruyor. Öteki i· 

lerliyor ve bir mezarın başında dura
siyle intişar ve sirayet eden hastalık • rak dua ediyor, sonra dönüyor. 
amilleri vardır. Fakat İspanya hak-
k Aynı ı;ekilde otomob'line biniyor ve 

mda sizin mevzuubahs ettiğiniz has· otorc.obil Almanyayn doğru gidiyor. 
talığm mahiyeti ne olduğunu bilmek 
lazımdır. Zira bizim (İnstitut Pas· Görenlerin kuvvetli bir emniyetle 

söylediklerine göre. bu yabancının zi
tcur) de tetkik ettiğimiz bütün hasta· 
hk amilleri sirayet ettiği şahıslar için yarel ettiği mezar, Hitlcr'in babasının 

mcuırıdır. 
tclılikeli olduğu kadar bu hastalığı ş· · 
nakleden kimseler için de zararlıdır.. teri ·~:~i, Avusturyalıların düşündük-
Her ne kadar birtakım hastalıklar he· 

Hitler'in habasmı ziyarete Alman-
nüz musab olan kimse iztirabınr duy· d 

ya an kim g~lmiş olabilir'! Bu. her 
madan ve hatta musab olduğunu !ar· halde, olsa olsa bizzat Hitlcr'dır. 
ketmeden başkalarına geçebilir: fakat 

. Şüphesiz ki, bu nokta henüz aydın-
nıhayet hastalığı nakleden kimsenin 

)anmamış bulunuyor ve belki tarihe 
ha.<itahk iztinı hından kurtulmasına. im· · b 
kan yoktur On · · t h"d' yıne u §cki lde gc<'ecck miiphcm bir hfı 

. un Jçın spanya a ı· disc olarak k 1 kt 
sesi hakkında kat'i bir hüküm vermez. 8 aen ır. 
den e\'veı kat'i \'e saı ih malumat Nakil vasıtalarında 
almak lazımdır." ter-akkl 
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t!on 
Tahliycııin icrasından evvel müttefi

kcyn tayyareleri filoları tarafından son 
bir veda nümnyjgi yapılması takarrür 
ctm 1 şti. Bu nümayiş dün Ayast.afaııos
ta yapılmıştır. 

Yüzii mütecaviz tayyare muhtelif 
suretlerle uçarak c varda hafi surette 
vucudn g0 ti1 ilen köy ve kasaba şek
lind::ki hcuef'cri l:ombalaımı;l •rdır. 

Almanyada Düscldorf ı:ehrinde ye
ni bir otobüs servısi kurulmuııtur. Bu 
otobüs, şimendiferlerde olduğu gibi, 
lokanta. - otobüstür. Sekiz ki§ilik dört 
kompartimanı olup bu otobfüıle mÜ§

terilerin önünt: açılan masalar üzerin
de soğuk yemekler ycncbilmekte, bi
ra, kahve ve hatta koktel içi1mekte
dir. Otobüsün bir kütüphanesi ve ı·ad
yogu da vardır. 

Bu kadar rahat ,.e eğlenceli bir o· 
tobüı:;te ae:yahat edenler için korkula· 
cak ~ey, yiyip içmeğc ve okuyup mu
siki dinlemcğe dalıp durak yerini u
nutarak yollarına clevam etmekten i

cudunda. kalbin atmn.c;ı için sarfolu- l~arettir. 
nan kudret ifc, bu ncsapla. birkaç yüz Morıs şövalyenrn 
tonu bin metreye !mldıracak miktarda· Ukt 
dır. , b'r n GSI 

Aynı doktora göre, in1a.11 vucudu o Fransız 111nema aktörü Moris şö-
kadar ma11rafeız kalori istihsal eden valye vucndunun zarafetini, gençliği. 
bir fırındır ki, başka bir fırında bu ka- ni. 1.İnneliğini muhafaza için yıliar
dar kaloriyi elde etmek için günde 600 danberi her sabah bisiklete binip u-
gram kömür atmak kif idir.. zun bir geıinti yapar. 

:A 

Ull<emizden 
Resimler 

·ıı 
··ıeı1 

Geçen sene ilk defa olarak 0 ıJ' 
de köprü yapılan coşkun Zalı ne ııol 
Hakariden geçen nehir, suları .e~it· 
ve en genç nehirlerimizden bırl ,;ô 

nehrv 
Daha geçen seneye kadar, fl ~ 

yatağında, köprüsi.izlük yüzü01.f111r.~ 
yısız boğulma vakaları kayde01 

te idi. bl 
Her tarafı geç.itler dolu olrrıak~:pf' 

raber ızeçitlerin hernen heınell k~'~ 
tehlikt-li olduğu için ölüm " 8 , 11tıJl1 
daima tekerrür eder, ve bir çok GeÇeO 
daşlar felaket içinde kalırdı: . r.lıle 
sene Cumhuriyet hükumetınıfl · Jliıı.1 
yapılC\n biiyük köprüden sonra .0 tı''' 

'bı vakalan hemen kalmadığı gı )l~~ 
ret noktasından da köprü civar. 

b .... k f dal . nıişt1''../ na uyu ay ar temın e~ 

Kurtuluşla Beyazld ,,~ 
sın :fa otobüs JJ 

Kurtuluş - Beyazıt arasınd~t# 
otobiia letilmesine müsacle 
mistir. 1 

Belediye bu yolu da tctki1" 
bir karar verecektir .. 



Gono 3-KURUN 
~ -~meselesi-Tarihin meselesi: 

k u .oidişle n'ümunelik 
edı de bulunmıyacak: 

/( 

ŞEHiR HABERLERi 
Salkım söğütte 

bir kaz:1 
Spoı hayatımızda ye- 11ayyare flıvango"" 

ni adımlar . J • 

,.Q':;:~~ma~ı teklifi sempati ugandı- Blı otomobil du vaı la 
tı anı vay aı asında 

B k 1 v b "I su cel<ıldı 
aş an ıga ag 1 Elli binJJ liıa 33494> 

11 b·ı edıSevenlerCemigeti,,koru-
~a. z ec ~ ·k d. ·b k 
"7 egz e ıyı oşuna arılJaca fır 

kaldı 

bir spor müsteşar-

Dün sabah onda Salklmsöğütte bir Jı ğl k U 1U1UY0 y 
tramvay kazası olmuştur. Haber aldığımıza göre Başbakanı 

,, Mavzn t ~ 
•uaun a dit mJ, yoksa büsbUtiln .mna mı ı ,, 
Şehır ~ cevap beklenir 1-Bir &fek meselası bile 

ken ecllslnde uzun uzadıya müzakere ad lmlt· 

779 numaralı vatman lbrahimin i- mızın spor i~lerinin alacağı yeni şekil 
daresindeki 60 nun aralı T opkapr _ hakkındaki tebliğinden sonra Türk 
Sirkeci tramvayı Salkımsöğütten ge Spor Kurumu erkanı; böl~e murah -
çerken arkadan gelen Adana 21 hu haslan, Kültür bakanlığı alakalı daire 
$USİ plakalı bir otomobil tramvayın miidürleri, bütün terbiye m\lallimleri •• - Belediye bütçesinden çıkan binlerce Ural 

• Cun~un--.._._ ______ .:_ ______ :,:~_::.:::::.::.::._--J ve ordudan seçilecek mümessillerle 
sagmdan geçmek istemiş. yol bu kı 

~ııun b llteıelesi olan kedi katli
~~. tne~eJ~ ~af1hadan çıkıp ta tari-

11: tı b· 11 0 nıasına bu gidişle 
~hil>•iı ır klllüddet kaldı. Çünkü 
oel> ao ak k d'l . . hh ' d' Orta.· e ı erını sı i se-
·· 'l'e b, İ(a. atarak "mevzii tahdit" 

k
0>-le Jc·· ' .. ıYan hareket, tatbikatta 
O Otuköt" b' 

d l'lll'or k' une ır gidiş ortaya 
~en değiı 1 ~u gidiıle çok geçme-
ltta e\' .so aklarda ve arsalarda 

lte]jk'' k ı~erlerinde bile "nümu: 
>'tca.k! edı bulmak mümkün olnıı

V, . 
1 ııYetin .. 

p ~ İçin boyle olduğunu au-

1 beraber kulüp murahhaslarının da İ§ 
sımda çok dar olduğundan duvar a 

tirakile ikinciteşrinde Ankarada bir 
tramvay arasında sıkışmış. beş metre kongre toplanacaktır. 
kadar sürüklenmiş, sonra yaya kal • Diğer taraftan doğrudan doğru}.:ı 
dmma çıkarak Gülhane parkının et Başbakanlığa bağlı bir (Spor miiste 
rafını çevreleyen surlar arasında tesis şarlığr) kurulacak ve maarif vekale 
edilmiş kücük bahcelerden birinin tinin müstakil bir direktörlük halinde 
demir par~aklığını ~kırarak iı.;niye vücuda getirdiği, (Beden terbiyesi 
girmiştir. ve izcilik) direktörlüğü bir umumi 

Otomobilin sol tarafı, tramvayın müdürlük haline getirilerek Spor 
sağ tarafı hayli hasara uğramıştır. mi.i~teşarlığına bağlanacakttr. 
Tramvayın romorku da yoldan çık- Türk Spor kurumunun, gençlik 
mıştır. Tramvayda bulunan yolcular teşkilatının ve Halkevi spor kolları 
büyük bir heyecana kapılmı~lar, ken nın mercii doğrudan doğruya bu ma 
d~lerini aşağıya atmışlardır. Bu arada kam olacaktır. Ordunun sp'or işleri 
bır kadın hafif surette yaralanmıştır. de bu mi.i5'eşarlık vasıtası ile idare 

ıı.·~'•tiki- ! gazetelere akseden ir ,o ... ,. k . 
r }' ı lllllak l"a anılara §öyle bi.-

Vatman lbrahim ile şoför Hayri lecektir. 
yakalanmıştır. Kaza yerinde seyrü • Yeni teşkilatın uğraşacağı b~lıca 
sefer mühendisleri tarafından keşif meselelerden biri de me;kteplerde 

benim değil daha başkalarının da yapıldıktan sonra romork hatta kon spor işidir. 

Mağrur ve muğber • • 0' ) lkJatan .!eter. Her gün bine ! 
11t Riiıı-· YUzlerce hesabı ba§la- İ 
art undenb . ak d ' 
~ n hep . . erı se en rakam-

gı 1 tıull\t t sın1ı bir araya getirip ye-
k~ Yek~P ayınca, kabarık bin
>' liıı katı unu ağırlaıır ve bu ye· 
"

01t,, bu"ıabı~da "Mevzii tahdit m; 
·ıe a ut"' . • 
1 Cevap b un ımha mı?" suali-
~del"t. tak eklenir! Gazetelere ak
d' ~ore b~~-ların fasılalı olması
' 'iırıi v~ ~.tun Yekunu ifade etme 
ttt .. gun ge t'k b kA l 1~ın1 d ç 1 çe u ye unun 
telt ! F k ayrıca hesaba katmak 

11 
liti!nu a tt, vaziyetin böyle oi

~~ derec:n anıak için, rakamların 
lll 1>'e ne h'Ye kac;1ar çoğaldığını gör 

ileri sürdükİeri esaslar ve teklif- muş, tramvaylar işlemeğe başlamış- Bu münasebetle müfredat pro 
lerden hiç birinin makul ve man- trr. gramlarında beden terbiyesi dersi art 
tıki bir surette red ve cerhedile- tmlacaktır, Kültür bakanlığı Beden 
memesine ve bir taraftan da bir- Bir •uçlu mahkOm oldu Terbiyesi Enstiıüsünden mezun mu 
çok kitinin kıamen ,ifahi, kısmen Zimmetine para geçirmekten suçlu allim sayısını artırmak için enstitüden 
de tahriri olarak iıtiraklerini be- Beyazıt belediyesi tahsildarlarından mezun olanlara yeni haklar vermeği 
lirtmelerı'ne rag"men, - ne yazık, C 1 "1 E J d kararlaştırmıştır. Bunlar vazifeye ema og u nverin dün as iye ör 
ki - biraz olsun tatmin edici bir düncü cezada muhakemesi bitmi~. başlar başlamaz 25 lira asli maaş ala 
cepheden yürümek tercih edilme· bir yıl hapse mahkum olmu§tur. caklardır. 
di ! Ancak tahsildar Enver bu parayı Teneffüs ve ders miiddetinden ay 

Bu suretle, bu mevzuda evvel- ·ı · d nlacak bir zamanla herglin mektep 
tamamı eıa e etmiş olduğundan 1 d b d b 

ce yazılanlara kısaca 1• •aretten ıon hk. . . . er e e en ter iyesi ne en aşağı bir 
,. ma umıyetının de altı aya indiril d 1 '- 1 J 

ra, aradan geçen ve geçmekte o- · k 1 ers i~ zaman ayrı acak, mektep er mesıne ·arar veri miştir. b 
lan zaman zarfında olan, bitenle- arası müsa akalar sıklaştırılacı.k, ta 

numaıaga çıktı 
Tayyare piyangosunun beşinci ke 

şidesine di.in başlanmıştır. Bu ke ide 
nin en büyük ikramiyesi ola~ elli bin 
lira 33494 numaraya çıkmıştır. 

Bu biletin talilileri Kavaklıda 
pasta ustası Ahmet ile Ankarada 
Aktepe bağlarında oturan Bayan Ca 
hidedir. 

Ankarada oturan binbaşı B. Rem 
zi oğlu Ayten, T arlabaşında Pe.şkirci 
sokağında oturan Eleni, Marpuççu 
!arda 35 numarada sakin Bay l\tak 
sis on beşer bin lira, Yavuz harp ge 
misinde albay Abdi, Kumkapıda 
Bayan Ağavni de onar bin lira almış 
lardrr. 

Bundatı başka sonları 94 ve 50 ile 
nihayetlenen biletler de ikişer lira a 
nıorti alacaklardır· 

35 Halkevl daha açılacalt 
Bu sene 35 Halkevi daha açılacak 

tır, böylelikle sayıları iki yüzii AŞnn 
Halkevleri spor kolları spora veril 
mek istenilen mahiyetin en güzel tat 
bik yeri olacaktır. 

Bu Halkevlerine spor levazımatı 
ve malzeme merkezden gönderilecek 
çalışma programları da merkezden 
yapılacaktır. 

liifusu kırk bini a an şehirlerimiz 
de mutlak surette birer stadyom inşa 
edilecektir. Bunun için belediyeler 
bankası, belediyelere ve hususi idare 
!ere muayyen ölçüde yardım edecek 
tir. 

Yeni teşkilat yapıldıktan !onra 
Türk Spor kurumu yepyeni şartlar 
içinde çalışan tam bir devlet müesse 
sesi haline gelecektir. 

Tahsisat 1,960,000 Lira 
Bu seneki biitçeye gençlik te kila 

tı için 1 1 1,600 lira tahsisat konul 
muştur. ) 

1>'ln; h~t? Yürümekten yorul 
tı~tı •ok!kl rın anacaddelerini ve 
~ 1 

en Ucr arını, arsalarını v.s. sr 
t 

0}-l Ve a Yerlerine kadar boyda\l 
l ~e~i §Çepeçevre dolatabilir. Gö· 
"~~ ! \re :~' eksili, değil, yokolu:j
.... tıl ger bu ... · '•h· erde na ragmen ertesı 
dj ... 11>•iz k R'e?e §u ve bu miktarda 
•e i•ne datdı Yakalanıp imha edil
d'J buttu rd ra~amlı satırlar göriıı
tı' etİrıj : l e!alet ettiği mana, ke· 
,1tıd, bin\' :rınde veya dükkanla-

· "M Adliye sarayı !ebelerin kulüplere olan alakası tak 
rın evzii tahdit" diye anlatılan d d'I k B b k b 
kararın, tahdit hududunu feraab Sultanahmette yeni yaptmlacak k yi ~I ! ece ti~: ~r diri ne Yb. rn • ~~ 
fersah geçerek, bir "büsbütün İm· adi.iye sarayı için cadde iistünde bazı aç ~·ı ~!.ette ır e en ter ıyesı mu 
h " k · dükkanların ve binaların istı"mta· k e fettışlıgı de kur.ulacakt.ır •. 

a ararının ınf azı mahiyetini G 1 k t kil 
aldığını bilhassa hatırlatıyorum. dileceği hakkında bir şayia çıkmııtır. . ~~ç ı ~f ab 
Karara uygunluk göstermektca Adliye istimlaki caddeye kad y enı tcşkılat faalıyete başlar baş 

k zanmayacaktrr Belediy I" ar. u lamaz gençlik teşkilatı hakkında ha 
ço tan çıkmıt olan vaziyet, kulak· · e uzum gor 1 b t ı p · . 
t . 'tT k'ld .. 1 d düğü takdirde cadde i.izerinden İstim ~darr anıhp as. ı~ı an ve "b' adrtı umumı 
an Jft 1 ır fe ı e oy e eğil, göz· lak yapılacaktır. ı re eyetın~n tasv~ ın en geçen 

le görülür tekilde böyledir. Dola~ Mimar Asım tarafında 1 program tatbık mevkıine konacaktır 
Y.ısiyl_e de artık yapılacak fey, va· n yapı an sa l\1 k t ) be · b k'J• b" 

Türk Spor Kurumuna verilen 
para 239,568 liradır. Ayrıca, bell"di 
yeler ve hususi idareler biitçe inden 
yiizde iki hisse ayrılacaktır, ki bu 
miktar 1 ,960,000 lirayı bulnıakdrr . 
Böylelikle iki milyonu aşan bir bul< c 

bi.itün spor işlerimizin yeni brıştAn 
ve devletin tam bir mürakabesi nlırn 
dR inkişnf clrne .. ine imkan verilecrk 

ray .Pr.oje.si Nafia vekaletine go''nde e tep a c . . sı u ~':§ ı atın ta ı.ı a tir. 

ı,~~rı., hiç h;{ ~-üçlük çekerek kilit 
I~ 'rtn b egılse göz hapsine a
h.!ı,tı 

81 
aıka itleriyle meşgul o-

:~g tasınd b b 

zryetı bugünkü cephesinden kav· d G nçlı kt k 1-t h rilmı§hr ınşaata y kında b 1 ~ zasr rr· e eş ı a ının na ıyc 
rayıp ona ·· · d · ' a a§ anacagı k.. d ki · d 1 k ' gore ıcap e en tedbirı kuvvetle umulmakt dır ve oy erne erı e o aca tır. 
almak, taarruzdan masun oldukla- a · Teşkilata 1 O yaşından 20 ynşına 
rı ilan edlen sahipli kedilerin bu _d_'_"_'_b_' -d---------- kadar bütün Tiirk vatandaşlaıı gire · •ıs•·. ız .. e. en uyıun tarzın n• •ıl masunıyetini, nazari olmakla bı- of b 1 - bilecektir. 

Bu hususta alakalılarm yapmrıkıa 
oldukhrı tetkikler, bir rapor halinde 
Başbakannnızn takdim edilecek lnö 
niiniin tasvibinden wnra kanıııılaı:a 
caktrr. 

fıt._.'t altını,. h~· u shel~kelat yaı~-
"' ~ L. 1 :r ur ma u arın hıl' 
"-el' "l.I Up b · 
d e kendi) • ı~az. hava almak ü-
ll 'ıltıy, erını hır an için olıuıı 
~~dl •ok "::;-1 olduklarıdır! Bu 
"flıetf. fÖyJe a a veya arsada görül
l:ltu ~İfi d dursun, pencere önü, kil 
~i ~ak b~var üstü gibi yerlerde 
fi:··'~rtıi, •l.e,. sahipli kedinin sa-

lt: çUn:.~bı yakalanmasına ka
l Çuttk·· u ..... 

l~e"· Uden b . ~ Rıllt sonra urada. yazabı · 
lir·~\)jlldfeyleri. evvelce iki maka . 
». 

1tti11 e Yazdım. "5 kuru•" tek· . .,et. ..._ e h ~ 

d~ ı, ''in n afif tabirle - saka-
''lutı.t'' •anlık duygusu ve ahlak 
t~ı·tde llt ~ uymayı§ı, kanunu!'l 
it\~ •ı.ıçJ a de ceza yazdıüı muh
''tı 1~ ı:ra. Yol acısı, tahtlit tatbi· 
~~İta Ytı rnes'uJlerin karısma· 
''~\ \f, ked~ ~vvel son verilmesi lü
~İl• ~ti ı, knın §ehrin temi::ıo:li;7i VP. 

tt,. ı;~i, faa drnınd"n zararlı rleP,il. 
l'\~ e~liRİ h al, nldu ~n. J.-.-.r··-.~., 41, 

1\1. ılet-i .. ususların~" P.fr"flı "la-
b "'eı- •urdii "·· f 'k" 1 1 h "'ll , b .Pn"" ı ır er P. fi!-

~• ... ~l,tı h •ütunlarda yer tuttu. 
-.q,)' Urada bo 1 l'llı. ece". uzun y u tekrar 
:.~d!kr· Çünkü alikadarla -

lew'~~... arını biliyorum! 
'"Qı -t - h 'dilde \' fa. •an kesenkes a· 
~-tı~~ eb ~~ından muhalif bu
l~ e-.. · ır ırıevzudaki - me-
l •o .... ıvak · · • ıtib '1 der ıın, hıç değilae böy-
'• ı~ etllte-ec~de aşırı bir seyir ta-
t ~h... ··•eaı j.,. • 1 "k 
~ ... 11-·lfl~elenl ":.ın, " a "'dar olma 

a ı ecegı de tetkik ve tesbit edil· 
rakmayrp, tatbikatın a§ırı ve ay· meden harekete geçilme.inin or-
kırı vechesini, - neden sonra da k d 
olsa - tanzim etmektir! taya oy uğu vaziyet karııaında 

eğer bundan ıonra11 için de inaaf: 
~unun için yapılacak 4eylere lı ve hesaph davranılmazsa, ku

gelınce, bunun en ön safta gelen rulma11 teklifi umumiyetle ıempa
?1~hz.ur~nu, '5 kuruı" aakametini ti uyandıran "Kedi Sevenler" ce
ıkıncı hır ilanla bundan .onrası miyeti, yakın bir ileride, koruyabi-, 
i~in ~idermek ve bu iıJe tavzif e· Jeceği kediyi boıuna arıyacaktır ! 
dıln. 21§ olan, mes'ul ıayıJan kimıe- B h b f l"k t l a sı u ıe er ı e ıonuna ge-
erın, ev ve dükkan dııarııında · · ke 1 f 

gözlerine iliten kedilerin sahipli tırır n, o tek i üzerine birçok 
olup olmadıklarını arqtırıp soru§· kitinin imha için belediye bütçe
lurmağa "katlanmaları" nı da, va· sinden çıkan ve çıkmakta olan bin 
zifeleri cümlesinden saymaktır. lerce liranın, kedi meseleıindeki 
Ancak, bu arada her gün veya ge· teklifle alakalı olarak ne ıevimli 
ce fU ve bu miktarda kedi getir· bir rol oynıyabileceği huıusunda
mek mecburiyeti, akıi takdirde ki mülahazaların', kendi düıün· 
"rap~r edilmek" tehdidi devanı e· cem kadar yerinde bulduğumu, 
derse, bundan hiç bir fayda ha•ıl gene - ne yazık, ki! - kaydiyle 
olmaz. Şimdiki vaziyet, rünün ve· beraber not ediyor ve "bu i,e Hay
ya gecenin herhangi bir saatinde vanları Koruma Cemiyeti önayak 
tek kedi bulunamayıncıya ka.dcır olmaz mıydı" yollu mütalealarınA 
sürer, ki bu da kedinin tanıamıylt'! kartı da, bu isimle övünen bu ce
tükenmesi, demektir! miyetin batlıca faaliyetini öteden 

Bir efek meıelesi bile, - e4ek- beri hemen hep "fenni tekilde im
lerin imhası değil de, sadece teh· ha" olarak itittiğimi ve ıon vazi
rin iç mıntakalarında dolqınaları yetin de sa'dece bunu gösterdiği
bahis mevzuu olduğu hald_e ~ Ş~· ni bef irtiyorum. izaha lüzum olmı
hir Meclisinde mchtelif fıkırler~:' yacak kadar vazıh olarak, bu cep
toplanmasından, uzun boylu mu· heden böyle bir vaziyet kartısın· 
z~ere ve münakatalardan sonra, dayız. Yanılmı• olsaydım, ne ka-
muayyen mühletlerle muayven dar memnun olacaktım! 
mmtakalardan uzakla9tırtlmala • Netice olarak..... yukarıdanbe
rı seklinde bir karMa bae?lanJ?llış • rı' yazdıklarıma tekrar i--ret ve ..... 

B · 1 ,Jdırıa n a - r-
tı. unun tamamıv e zı h eğer bütün bunlar da v,..tmezıe ! 

l dok erı m11htelif "11\hzur 
unarak ikazdı. Y alnı~ 

r~k ve baıka memleketlerden d~t-J Mehmed Sellm 
giJerinde ne suretle hareket e 1 

• 

Istanbul Belediyesinden: 
lHadde ı - Reledfye zabıtası talf mat

nameslnlo 20 inci maddesi: (Caddelere, 
sokaklara, meydanlara, Un bahçelere, 
pavlyoo aralarına ve cadde, sokak ve 
meydanlar Uzerlnde bulunan binalar 
aksamındaki kapılara, pehçerelere ça-
maşır asllamaz ve buralarda halı, ya· 
tak takımları, UrtU ve diğer şeyler sll
kllmemeslnl) amirdir. 

Umumi sağ:ık namına, halkımızın bu 
madde hUkmUne de Azami riayeti 
ehemmiyetle rlea olunur. 

Madde 2 - Yine Belediye zabıtası 
talimatnamesinin 9 uncu maddesi: 
(Cadde ve sokaklar hiç bir kimse tara
fından biç bir suretle işgal olunamaz. 
DOkkAneılar camekAo, tezgAh, fıçı, san
dık gibi şeylerle ve Halr eşya ve mekt\· 
Jat ve iskemle ile caddeleri muvakkat 
dahi olsa işgal edflmemesfnl) emreder. 

DflkkAn sahlplerlnln bu madde ah
kAmına tamamen riayet etmeleri te- ı 
menni olunur. (B.) (5164) 

• 
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Italya ve Almanya 
ile münasebatımız 

rf'retkya 
rnanevraları 

Şanlı ordumuzun Trakya.da yapaca
ğı manevralara iştirak etmek üzere, 
bir kısım tayyare t:lolarımız Trakyaya 
gitmiştir. gazetesi bunu Bir Sovyet 

tahlil 
nasıL Manevralar münasebetiyle komşu 

mem'eketlerden gelecek erkanı harp 
reisleriyle maiyetlerinin mihmandarlı
ğına, Hariciye Vekaletince protokol 
umum müdürlüğü şeflerinden Kudret 
ve bir arkadaşı tayin edilmiştir. 

ediyor? 
Moakova, 11 (A.A.) - Pcava

da gazetesi Yakın Şarkta f aıist 
yayımı hakkn•.!a neırettiği bir ma.· 
kalede diyor ki: 

"Türkiye Balkanbr ve Akdeni·z 
üzerinden Şarka doğru ilcrliyea 
Alman ve ta]yafn yayımının yol· 
ları üzerinde bulunduğundan do
layı Berlin ve Romada devamlı bir 
itin9. ile takip olunmaktadır. 

İskenderun meselesinden doğan 
Fransız - Türk ihtilafı hallolun
duktan sonra Türkiye ile Fransa 
münasebetleri iyileıti ise de bu hal 
fatiıtlerin Türkiyedeki bütün en
trikalarına tamamen sed çekmed\. 
Hiç fÜphe yok ki Akdeniz paktı· 
nm Türkiye ve Balkan devletleri
nin ittirakiyle akdi keyfiyeti Ro· 
ma hükumeti tarafından Şarki 
Akdenizdeki vaziyetini sağlamla~ 
tırmak için değil, fakat ltalyanm 
cephe arkas nnı ve İsspanyada yap 
tığı 'mudahalenin inki!afı esnasın
daki serbesti sini· temin etmek ma'k 
aadiyle teklif edilmiştir. 

/talyanın Boğazlar Mukavelesine 
iltihakı 

Pravada gazetesi matbuatfTl 
Kont Ciano tarafından gelecek ilk 
te9rinde Ankaraya yapılacak olan 
ziyaret ile İtalyanın Boğazlar mu· 
kavelesine iltihakı arasında bir 
nisbet gördüğüne iıaret ederek şu 
ıuretle devam etmektedir: 

"Görünüte göre faşist diploma· 
sisi, Boğazlar m\:!kavelesini tanı· 

mak için, timdiden ceni§liğini tah 
min ve mütkül olan bazı tavizler 
elde etmeğe çalıtacaktır. 

Türk - Alman Münasebatı 

Prav. ,da gazetesi, Türkiye -
Almanya münasebetlerinde bir
çok gayri müsait İ§aretlere rağ-

men, eskisi gibi Almanlar için mı.i·· 
him inkitat aar goruıme.:.te bulun· 
duğ:.mu kayde~tıkleil sonra, Türk 
hu:tu.r.e~inın harıci p!llitikaıı içın 
esas olarak barış için mücadele 
prens.pmi kaoul ettığinı ve barış 1 
davası aleyhindeki maksatlar iç1n ı 
Türkiycnin istismar edilmeıine 
müsaade etmeyeceğini birçok de
falar beyan etliğini ve Türk hüku
metinin müşterek emniyetin ve t!!· 
cezzi kabul etme2 barıt prensipİ· 
nin taraf tarı bulunduğunu ileri ıür 
mektedir. 

Son zamanlaı-da!<i birçok hare-

Di,'.;er taraftan, Trakya manevraları 
dolayısiyle davet edilen dost memle
ket erkanı harbiyelerini Tekirdağma 

götürecek olan İzmir vapurunda da 
haz:rlt'.dar bitmiştir. Sayın misafırle
rimizin vapurda istirahatları için her 
türlü tedabir alınm15tır. 

lzmir vapuruna Tınaztepe torpido
muz refakat edecektir. Peyk torpitosu 
da dün sabah Gölcükten gelmiş ve 
Haydarpaşa. açıklarında demirlemiştir. 

Manevralann Qih~etine kadar lz. 
mir vapuru Tekirdağında kalacaktır. 

ketler Türkiyenin bu sahada mü- / 
him kazançlar tahakkuk ettirdiği Bulgaı aı da manevı a 
ni göstermektedir. Türkiye, Tür yapıyorlar 
topraklarının mütecavizin geni•- Sofya. 11 (Hususi Muhabirimiz.. 
leme yolu üzerindeki &oirafi V<l· den) - Bulgaristanın şimalinde yapı-
2iyetinin memleketin emniyeti İ · lacak askeri manevralar için Bulgar
çin munzam bir tehdit olduğunu lar büyük hazırlıklar yapmaktadırlar. 
hesaba katarak bilhassa mü9terek Harbiye nazırı General Lukof ile. er
emniyet teşkilatiyle alakadar ol klnı harbiye reisi General Peyef ma
maktadır. Bu siyaıi meıelede Tür nevra yapılacak sahayı dört gün dolaş 
kiye, kuvvetli mütekabil menfaat mışlardır. 
ve it birliği rabıtalariyle bağ!ı bu- ---------------

~~;~lt~iı:~yet politikaaına yak· u bey d u 11 ah 
Ayni zamanda hiç şüphe yoktur H t• b .,, 1 • • ı d • • 

ki fatist memleketler tecavüz po- a 1 og u o u 
litikalarını takip ederken Tür ki· 
yeden arazi elde etmek yolundaki (Uatyanı 1 incide) 
planlarını ekonomik ve kültürel miyle çalışmış ve birçok eserler ncş
İf birliği ~ibi muhtelif şekiller al- retmiştir. 
tında ve her vasıtaya müracaat e- Ubeydullah Hatiboğlu 1 nci ve Ill ün 

d k 
• 1 · 1 d. T r'ıh go··, cü seçim devrelerinde mebus eeçilmiş-ere gız emış er 1r. a • . . 

• T k' b. 1 tır. Bugtin tam seksen yaşında bulu-
termittir kı ür ıye ır zaman al' nan Ubeydullah Hatiboğlu son günlerde 
bu planların farkına varmıt ve on· 1stanbulda, istirahata çekilmiş bulu
lara kartı enerjik bir tarzda mu· nuyordu. 
kavemet etmittir. Hayati menfa- Cenazesi bugün Yenimahalledeki 
atleri mütecavizlerin taarruzu kar evinden kaldınlarak namazı Beşikta§-

d · t'kl·r · h fa etmek ta Sinanpa.,a. çamisinde kılındıktan 
tısın a ıs 1 a 101 mu a za • . sonra asri mezarlığa. Abdülhak Hami-
için Türkiyeyi bütün kuvvetlerını d. .. Ul kt· 

ın yanma gom ece ır. 

sağlamlatlırmağa mecbur etmek - üstadın ailesine ve kendiı:ıini seven 
tedir. bütün dostlarına taziyet beyan eder ve 

kederlerine iştirak eyleriz. 

Çinde le rar şiddetli 
muhare· başladı 

-
Tango kralı 

Edvardo Biyanko 
The People gazetesi Paris muh.ahi· 

ri yazıyor: 
(Üst yanı t mcidcJ \ 

Merkezi Çin hükumetinin Lu Yu 
au _ Pekin demir yolu boyund" top • 
lanmı§ olan kuvvetlerinin miktarı 
70,000 tahmin olunmnktadır. 

Şanghaydan muhnrebe çtlan:ısı 
bekleniyor 

Şanghay 11 (.~. A.) - Royteı rr·u 
habirı bildiriycr. Şannhay limam hır 
Japon deniz üssüne dönmüştiir. Li · 
man dahilinde dört Japon kruvaz0,.ü 
ile sekiz torpido mt1hribi bulunma k 
tadır. 

Ayrıca liman dı§ında dti 1 2 harp 
gemisi demirlemtştir. Yeni gelen 
harp gemileri karnya mühnn miktar 
da mühimmat ve erza1< çıkarm: tır. 
Çinliler Şanghaydan milis kuvvetle -
rini geri çekmeyi ve ~elırin müdafaa 
tertibatını ve istihkamların. vıkmnyı 
kabul etmedikleri takdirde Jaoonlar 
kuvvet istimaline karar vermiş gö • 
zükmektedir. Jaoonlarm Şcngray 
§ehrinde dört bin bahriy~ ti ... andazla;-! 
vardır. 

Söylenildiğin~ göre Gosungun o -
tuz mil arığında bir fapon tavyare ge 
misi durmaktadır. Sanghay::la muha 
samat çıkarsa Japonların b;lhas~a tay 
yare hücumları yapacakları !"c.nılmak 
tadır. Japonların dediklerir.e f"Ö> e, 
Çinlilerin Şanghay şehri dahilinde 
on bin ki~ilik milis kuvveti ve ~ehrin 
50 mil etrafında ise 1 00 bin kadar 
askeri vardır. 

Nankin 11 (Hususi) - Japonlar 

kendi vaziyetl<:rioi tanımadıkça dip 
lomasi müzak~reye giri~:nek için t~ • 
şeb\is:ı.tta bulunmamaht:ı ısrar f"tti""
leıi halde Çin hilkumeti '!on şicVlc:t ılc. 
hnrp hazırlıklımna devanı e~mt-ktedir 

Çin mahafilinin tahminine göre 
Çin hükumeti sulhu muhafaza et • 
mek için samimiyeı;ni ve şartlarım 
açıkça göstermiştir. Şu ha!de Japon 
elçisi Kavagoe Nankine gelerek Ja -
ponyanın maksadı ve arzusunu açık 
ça izah etmedik-e Çinliler için bu • 
ytik bir harbe giri mek hazırlığına de 
vam etmekten ba§ka yapacak bir ~ey 
voktur. 

I3iitün Çin liderleri Çrn Kay Şek 
tarafından ileri sürülen dört nokta 
hakkında müttefik bulunuyorlar. E
ğer J :.ponya bu dört noktayı kabul 
ederse sulh olur. Çin asketi liderleri 
Japonyanm diplomasi müzakereyi 
reddettiği takdirde ne surf'tle haıp 
ederekl .. ri hakbııd<ı fikir teati et • 
mektedir. 

Çin hükl'ımeti o kanaattedir ki Ja 
ponyanm Tiyençin ile Pekin üzeıin 
de iş;;a1i uzatması, Çahar, Suiyuan, 
ve Şansi istilasına devam etmesi mu 
samah" olunamaz. Çin hükumeti hal 
ka şunu anlatmaktadır: 

Harbin uzaması ihtimali varrltr ve 
1 

harbin ilk safhalarında bir takım mağ 
lubiyetler olac~ktır, fakt>t h:ı!k Jıüku 
mete müzaheret ettiği takdirde Çin 
nihayet bu mücadel~den mu2'offer çı 
kacaktır· 

11 Dünyaca meşhur olan tango or· 
kestrası şefi Edvardo Biyanko, bil· 
tün orkestras:le Berutta tevkif edil· 
miştir. 

Edvardo Biyonko ve arkadaşları, İ
talya hesabına casusluk etmekle itham 
edilmektedir. Aylardanberi Suriyede, 
FiEstinde, lrakta ve Mısırda askeri 
müdafaa esrarını elQe etmekle me§gul 
oldukları söyleniyor. 

Kendilt'ri, Suriyenin yeni bir kanu
nuna göre, harp zamanında olduğu gi· 
bi divanı harpte muhakeme edilecek· 
dirler. 

Biyanko'nun ve orkestranın teYkifi, 
casus harp tarihinde en büyük heye
canlı hadi~yi te~kil ediyor. 

Bildirildiğine göre. emniyeti umumi 
yenin husu.si memurları uzun zaman
denb~ri bu müzisiyenlerin harekatını 

takip ediyordu. Ve, nihayet kendileri· 
nin tevkifini icap edecek derf'cede de· 
!iller toplandıktan sonra Berutta tev
klflerine karar verilmiştir. 

E<lvardo Biyankonun. polise, casus
luk yaptrğını itiraf ettiği söylenmekte 
dir. 

Edvardo Biyonko, Arjantin tabaasm 
dan olmakla b~raber. esas itibarıyle 

ttalyandtr. 
Not: Edvardo Biyonkonun orkes

trası, birkac defa tstanbula da gelmiş
ti. Burada İpek sinemasında. Garden 
barda konserler verdiler, cazband çal
dılar. Ancak son seneler içinde ortada 
ıörünmediler. 

lzvestiyada çıkan 
bir makale 

_____ / 
Floransa 

saraylarında..., 
Vst yani birinciM ( Ba~ıarafı 6 ıncı IOY'~ 1 

ku bulduğunu söylüyor: Sovyetler kerre birleştirdiği vucudlaı1 6 
Birlig~i her ne bahasına olursa olsun lay kolay ayıramaz. . . ili 

Fakat, Biyanka'nın gözlerıııı J• 
Saadabad misakma kendisi de katıl ~ .. ırUu-

1 k hiç bir şeyi göstermiyecek !P' 
mak istemiş, hu misakı imza ama rümüştü. 
arzusunda bulunmuş, çünkü Sovyet Belki, ilerisini göremeden. ço!_t1. 
ler bu memleketlerin dahili işlerine fV 

karı"'rnak istiyormu~. Türkiye ise Iikeli maceralara atılacaktl· ıı.s ı 
~ ~ Françesko ile Biyanka'nın arası 

Sovy~!-]erin misaka iştirnk et;ne~ine ren birisi çıktı: 
muhalif imi§. Bu hal Moskovanın ca 
nrnı sıkmış. İşte bu memnuniyetsiz - Bu, Kozma idi.... · · ~ 
lig~i gidermek irin Türkiye Hariciye İhtiyarlığını hlla metresı~ııı ıııı 

:ı arasında geçiren Kazma. oglUJl 
vekili Moskovaya gitmiş imiş. ad Venedikli kadm ile bir macer • 

Bütün bu nt'.şriyatm bir ılktl hl'lsta azı ı d 
ha ld 

masma r o am1yor u. iJ' ~ 
sının sayıklamalarından i ret o u· Bunda amil olan belki ruhi bbi! 
ğu pek açık görülmekle beraber biz kançlıktı. Fakat, daha mühiııt 
itiraz etmek istemiyoru7. bep vardı: }tl1 

Fakat yine maka!t-de ileriye sürü - Oğlunu o, başka birisiyle ev~ 
len fikirleri tenkitli bir muhakeme! mek isteyordu. Onun, FrançeskO} 
ile takip edelim ve sayıklama nevin n olarak intihap etiği, Avtıst~~ 
den olan mütalealarınm oıafhalarını şidüşesi, yani imparator Maksııt11 

• 

iyi görelim. Muharrir diplomasi mü • in kız kardeşi idi. bil 
nasebat tarihi hakkında gayet parlak Fakat, Françesko babasının 

1 
bir hülasa yaptıktan sonra Türkiye zusunu kabul etmeyordu. Bab~: 
ile Rusya arasında dostluk münase - evvelce Portekiz prensesi ile e\ tr; 
h:':tı. tees.41Üs ed;miyece~ni kafi bi~ sini teklif etmişti. Portekiz P~1 
hukum olarak ıddıı:t edıyor, Umumı ""Marya kırk yaşında bir kadın 
harpten sonra dahi Türkiyf' ile Sov· vusturya arşidüşesi, pek o kadst' · 
yetler Birliği arasında eski mırlarm sa da, kibırli gururlu bir kadttl~ 
husumeti devam ettiğini, bu husume nun kocası olmak mı?! Allah F 
tin esası coğrafi ve ikisadi amillerde . ' mesın . Jı 
bulunduğunu söylüyor, Fatist mu - Biyanka baba ile oğulun ne illl 
harriri Türk milleti ile Sovyet millet ta zıddiyette bulunduklarını b 
leri arasında hiç bir zaman husumet du. Bunu halletmek için de bir.d' 
bulunmadığını, bu husumetin sadece düşünmüştü. Fakat, bunu FraJl~ 
Rusy<tdaki Çarlık rejimi ile Türkiye ya kendisi açmak istemiyord\J·~ 
deki Saltanat rejimi ~rasmda geçmiş nın bundan bizzat kendisi bih!!t 
bulunduğunu bir türlü aklma getire· teyordu. ·~ 
miyor. Nihayet bir gece, yastıkl&J' ~~ 

Bu makalede sadece bir m;tksat de bas başa vererek, iki aşık afY 
vardır. Bu da Litvinofun Türk - bu hususta ilk görllşme oldu. ~ 
Sovyet dostluğunu bozmak İsteyen- Françesko kalbini sıkan bu nıt 
ler hakkındaki sözlerine cevap ver • Biyankaya anlattı ve: ro:J 
miş olmaktır. Yeni Türkiye Sovyet - - Bütün bu teklifleri seni ~~ 
lerden bugüne kadar yalnız dostluk için reddediyorum... Bütün ı ~ 
görmüştür. Onun için Faşist muhar sana olan aşkımın kuvvetiyle ın 
rir Tiirkiye ile Sovyetler arasında met ediyorum, dedi. 
dostluk teessüs edemiyeceği hakkın· Biyanka birdenbire başını .k~..J 
d,.ki iddiasına Türkiyede inanacak - Niçin? dedi, niçin reddedıfO""_.: 
bir kimse bulunmadığım kendisi de Biyanka'nm sahte hayre,tine .~ 

l b d d ' b .. 1.~ an ıyor, un an sonra avasım teyit bıl Françesko hakikat.en u., 
için ''Türkiy~ için daimi hir tehlike hayret içinde kalmıştı: .~ııı 
teşkil eden Bnlşevik prop;ı gandası,. - Ne? dedi. Benim en sevdı!i ... ~ 
silahını ortaya atıyor. Fakat resmi dm olacaksın ... Beni sevdiğinde~~ 
bir ltalyan gazetesi muharririnin sediyorsun ... Şimdi benim ba§~e 
Türkiyede Bol§evik propagandaı:ıın • evlenmemi sen nasıl kabul 
dan şikayf"t etmesi gerçekten garip yorsun? .. Kabul etmekle kalraa~~ 
oluyor· Tiirkiyenin kendi işlerini ken n1 teşvik bile ediyorsun ha! ... J.D 
di görebileceği düşünülmiyerek bu yorum... bit 
memlekete bir nevi vasi olmak gay Biyanka bakışlarına masuın 
reti gösteriliyor. vererek: 

Nihayet çifte yıldrz imzası altına - Anlaşılmayacak bir şeY >;! / 
saklanan resmi İtalyan gazetesi mu - dedi. Dü3ün bir kerre. AvtıstııO~ 
harriri sözlerini hiçte hatıra gelme • şidüşesi ile evleneceks!n... BU ıı g 
Yen bir neticeye bağlıyor ve Türkiye hem babanın ve bütün han~~ıııte?' 
ile ltalya arasında iyi münasebatm lünü yapmı~. hem de mevkıill1 

inkiufı ümidini izhar edı·yor. etmı· ı:: olacaksın ~ 
11"' "' . .. t' 

Niçin? Umumi sulhun kuvvetlen- Fakat, bütün bunlar beni ee\;ı 
dirilmesi için mi? Umumi t'.mniyetin devam etmeğe mani değildir·_ .. ..rıı~ 
temini için mi? İtalya Türkiye aley • bunlar beni senden esasen aY"ŞiJ11 
hinde hiç bir tecavüz emeli besleme caktır ... Yine şimdikt-gibi... ve ~ 
diği - makale muharriri bunu izaha kinden daha fazla .... Çünkil, -~l,,; 
ve isbata lüzum görüyor • için mi zaman beni senden artık u~· 
Türkiye - ltalya münasebatı dosta mak istemiyecek ... 
ne inkişaflar gösterecek? Asla böyle 
değil. Muharrire göre Türkiye ile 
ltalya dost olmalıdır, '' çiinkü her 
iki devlet Sovyetler Birliğinin Akde 
niz işlerine kanşma!lını iti:ııadsızlık -
la karşılamaktadır.,, Görülüyor ki 
muharririn sayıklaması burada son 
perdeye çıkıyor. 

Sovyetler Birliğinin Akdeniz işle· 
rine nüfuz etmek istemesinden hah -
setmek öyle bir yalandır ki okuyanla 
rı bile nefrete sevkeder. Eğer ltalyan 
muharririnin bu kadar saçma sapan 
olan karııık sözlerine kulak verecek 
okuyucular varsa bunların fikir sevi· 
yesi ne olmak lazım geliri Fak<ıt dik 
kat edilecek nokta §Udur ki biitün bu 
sözler İtalyan hariciye nazırına en 
yakın olan bir gazetenin sütunların 
da çıkmaktadır ve bütün bu neşri 
yat Türkiye - Sovyet dostluğunu 
bozmağa matuf, bo~ ve acınacak te
§ebbüslerden başka bir şev değildir. 
Artık bu izahattan sonra "Bazı dev • 
Jetler,. tabiri ile kasdettiğimiz memle 
ketlerin ayrıca isimlerini söylemeğe 
hacet var mıdır? Biz zannediyoruz 
ki buna hiç lüzum vnktur. 

ASIM US 

Françesko, sevgilisinin 
ran kalmıştı: 

- Ne akıllı ~eysin ı;en. ım.,ıı 
dedi... ~· 

Biyanka Kapello, şimdi, Fr~~ 
dan kendisini ayıracak kuvvetJ ~ 
miyle ortadan kaldırmış bulun;~ 
Hem de o kadar büyük bir nı , 
kf. onun tertibiyle dönen bu k0111 

kimse farkında olmadı... ___/ 

infilak ~ 
Dün saat 12 de sirkeci rıb sa• 

Selvi burnundan benzin getireJJ ııtt'~ 
gaz kumpanyasına aid 10 n 0~ 
gayret motöründe bir infiJalC iJııl'.tl 
tur. Makinist Necminin idaft~ ~tf 
lan motörde en ince cinsten :ı. e "~ 
benzin vardı. Varillerin birib~z;ıd f 
ması neticesi infilak olmuş. rıı0 ;f 
şaltan Sirkeci hamaııarınd~ 11 A 
med, Bekir, Halil, Mehmed ~...J,Y/ 
kinist Necmi ağır surette Y8";ıııe 
tardır. Yaralılar derhal oto?J10 
rahpaşa'ya kaldmlmıştır. ·f11,,J 

İstanbul itfaiyesi yangtn }ret ı' 
ratle yetişmiş, yangını kısa bit 
da söndilrmU3tUr. 



,-_K 

~~~~~~~~~~~~~. in ne 'eli yahut 
kederlisin ız? Akşehirde bir 

yü sel basil 
kö-

t2E~HEP KAVGALARI Her ihl halimizin de 

T 
... NrıkNILfKVESJILIK MOCADELE.Sİ gediğlnılz gemelıl~ıe R d. k b '"'I b. k .. d vı a bağlı olduğu anlaşıldı eşa ıye azasına ag l ır oy e 

numarası: 39 Yazan: Ziya eaklr d k 1 
B 

''Monato tıp mecmuuı .. nda dok· ~ yan!!lll ÇI ara On bir ev vandı 

re Z d k 
• tor Braunun çok alaka verici bir ma L.1 J 1 n 1 1 m a n 1 n 1 kaleai çıkmıttır. Doktor bu makale . y I I ' A.. t il I d d •• .;

0
de kötü keyif ve melankoliyi da· nlZI ag e Bne e U ıagan 818 gaı ım e igor 

F 
tez tazele.. 

ğıtmak için kullanılan yeni bir ilacın Ankara, (felef.onla) - Dahiliy• V•ı Ak9ebire bıilı Y enıce köyunde d~ ~c 
çcn hafta içinde bir saat devam eden 
fırtına ve ıi.u'ekli yagmur neticesi köpi 
sel basmıştır. Bir kadın ile kü;s'il'\, ço 
cuğu boğulmuş on bet ev yıkılmış 

ve birçok evler oturulamıyacık hık 
ıehnlştir. Umumiyet itibariyle Gç yUz 

on bet aile zarara ulramııtır. Maddi 
zarar yirmi :,in lira kadar tahmin edıl 
mcktedir. Her zaman ve her yerde oldu 
iu ıibi bu f~li.kete de ilk yetiıcn K ı 
zıJay olmuo ve feli.ket.edelere ac.ıarını 
unutturacak kadar yardımda bulunıııu, 

mucizeli tesirinden bahsediyor. kiletine cel_,r. malumata göre Rt~.diye 
Bir çoklan kötü keyif tedavisinin kazuının Brrcketli nahiyesinin ,.,uroçl 

•u ~at, Şehz d M tıp ıelahiyetine dahil bir haıtalık O· köyünde ağ.ıstosun üçüncü günü saba 

1 
. .' iiyüJc bi ~ \: uradm ordu· Derhal ajaçlan bir prmıh ya• ı, polmadığını ınünakaıa ederler. ha karıı bir yanıın çıkmıı ve on bir 

.... 0•dteı--1·atı' v' ınbat ile mukavemet pılmıt .. Muıtafa,· çırrıplak bi.r h.al l d u · ••ı • T Fakat kötü keyif pek çok husus ar .a ev yanmııtır. K6ylU bisbir e9y11mı 

d
e e Suı··-·n e. u mukavemetle, de, bu çarmıhın üzerine ıerıl111ıt· • b' h 1 k d h bet bır k t '- '- b' dd ıL.. "' lk h uzvı ır asta ı tan a a er ur aramam:ı ve aıra .r yur ıı ao 

1~'-~ aonr.'n ~ k a:;11fıini kır· bti. Böylece bir devenin iis.jri~e <illet) halinde görünmektedir. kak ortaun-S. açıkta kalmıftır. Ya.ırm 
ltııtti ' u a 1 taarruza ağlanarak, köy, köy ıezdirı mı,, Çünkü bütün hayat sevgisini ze · dan haberdar edilen Bınketli nahiye 

.._~ede SuJtan . . d 1 ~e her köyde, halk kart .. ıa1da,~~~ hirler. Çalışmağa olnn istidadı azaltır müdürü jandarma kumandam <Aerhıl 
~ •rip ld ' maıyetın e on bin. coisine türlü türlü itkence er ı.· nihayet ya sabit bir melankoliye ve· köye ctlmifler yanıının Wne ıeçec"tlc a..l • d 0

1 
uğu halde, (Kara bu- mitti. yahut manevi vaziyeti peripnbia ka tedbirler aldıktan bqka apkta kalanla 

d-..._ -:k ru çekilmitti. Maksadı. Fakat Muıtafa bütün hu daya· dar düıürebilir. . . n da yerltftinniflerdir. Yanıcn bir 
..!~ariJc adyardımcı kuvvetleri nılmaz acılara v~ ıtbraplara bü- Son zamanlarda kötü keyıflerın dilckatlldik yUıünden Omerin eriftlten 

tur. 
NASRADDlN HOCANIN MEZARI 

TAMiR EDiLiYOR ~...._reL _ e erek, son ve kat'i bir yük bir ••bır ve taham-ül ıöater- da · · · h ki N ha ..ı. S ıuıey • · - - doktorlar tarafından te vısını a ı çrkmııtır. ufuı ve yvan n,,.-tı vok 
~· -elııad Mıırı9mekti. mit .. Halk kartıaında: gösterecek mühim bir sebep zuh~r. et aa da aeki& bin lira kadar arar tahmin 

•1> ederek kura~. ~'!u tiddetle h·· - Yarap ! .. Bana haksız yere mittir. Çünkü fen, inıan keyfı?ın: edilme'!<tedtr. Her fellketin önüne kanad Aktehir, (Huıuıi) - AkJehirin tui 
"- llteyd ' endısmı toparlaml\sr- zulüm ve i&kence eden bu insan· kanındaki kimyevi bir terkipten ılerı ceren vı felöetaıde yurddaflara )'lf hi ve çok kıymetli bir şahsiyetini i~inde 
~ ilı.ün~~k".ermemitti. Karabu- lan, - ıaİih eL · geldiğini ;.bat etmiftir. dun kollarını ısan Xmlay Caılyetl bulunduran Nureddin -rbiırun ihı 
ır ı-,:p b 1 ovada yine koTkunç Diye feryat etmitti. Herke•, bir cok insanların: . k8y1Ulere aynca yardımda bulunmuı ta duvan ve içi belediyece tamir ve 

~ ıı..1ıı, lı •tır~t•r:mitti. Cahil halk, Mustafayı kart• beı - Sebebini bilmiyorum. ama, bu tur. tonzim edilıne1ıtedir • 
:•1na ıu arp e*ıl; Mribirlerinin !edikleri itimat ve ı.&111 torkol- gün çok keyifliyim!... Yine buraya gelen mıı!Omall göre (D1J1JGmı10 """" Myt/a<la) 

d~ "•htı :anıış olan iki kütlenin, mele söyle durıun; bu hasin 111an· Veyahut: -------=---------~-----
'· e en çılgın ıavletleriy- zara kartraında bir kat daha COfll· _ Bugün hiç bir teY hoıuma git işaretler: 

f llir tü rak, her yerde onun etrafını allDlt" miyor. Canımı sıkacak bir ıey olma .. -.:: hruı:; öğle vaktinden, rüne~ lar: dıiı halde ıılulıyorum. Olanca ae . 
ır _ l'lecn na. kadar devam eder. ' 5 l uı" · ı ba k · t' ~aLruunnane saldırı,larda; koca - Ya Dede Sultan... en n • ıım e ğınp çağırma aı ıyorum. 
QI uu runda, ~n ve bat feda etnıiye ha- Dediklerini ititmittir. 
l I' "'-kt l ovası, tam manaıiyle B b E t et l•te bu tezahu" rlerin hakiki sebep· 
~.I> k· e keıilmitti. Bu bot mer zırız. ize, a rette te aa • 

7 

~ •\>g Diye, haykırm11a baflamıtlar - leri kanm içindeki kimyevi hadiae .. 
J ileti b aıı yüzünden de, Tü1'k d lerdir. Hamızların pek ehemmiyetaiz 

Bir doqumeoi ve 
bazı düşünceler 

-.ıın1 İc u~~da on binden fazla ev- '·ş M taf " ce fazlal--ası veyahut humsu potas 
'tih.J ayQ9tınitti. ehzade Murat, uı a aaa IOflll 

&..... -,, er ürp rt b k 
1 

kaldıkça, balla ondan ayırmanın cevherlerinin çoğalmaıı ile keyifli ve 
--=ttceai d e en u anı kavıa · k d 1 yahut keyı'fıiz oluyoruz. 
1'td

1 
.. kun e; nihayet Şehzade Mu- ım inı olma ıiJnı an amıt ve ar· i" •• t k .. •#••ta mecbur Bu hadisenin fennen teeyyüt ve 

" .... dı. 81.V\retleri galebe kazanmıı- ı ' ıon çareJ• aaur-
1 

'I' k l tasdiki tamamile te1adüfi olmuştur: 
~:_ .t . ._ f •. rında bet, on fedaka·r a mııtı. k k ı\""l he b ·ı · ld " h l Doktor Hoff bafka bir ta ım ma 
"'~· s ... ta•r rn. aı" araya •'.!tı'ca .ed~n Çarmıha ı•n mıt o usu • • l .. . d "" ... )-'· 1 satlara eritmek için insan ar uzerın e 
~•nde n ıle, onun ıo'-eaı ııbi de ıünlerc• aç, ıuıuz, çıp .. o a • lar b 

Bir arkadaıımm çocuğu olclu. Dün 
ya yeni bir can kazandı bu vesile 
ile ben de birbirine bağlı, güzel, ol • 
gun, medeni bir tekilde İ§leyen bir 
kaç cihazm faaliyetinden haberdar 

oldum. '- n ay l T • rak deve üserinde ıezdirilen Mt!ı yaptığı tecrübelerden on a azı per 
lr ,,_b..;: mıyan orlak Ke· tafa tekrar Karaburun& ıetirilmit. hizler tavıiye etmiılerdi. 

811 ta "h" •tlardı. D l I l l Yiyeceklerinde bazı iünlerde faz G .. cenı'n sabaha yaklacan ve uy -
te •·"· l'1 ı hadiaenin en dikka· ti. avullar a, zurna ara top anan 1 

__ ..ı d f .. :r-~r'·'"•ll ıafh b halk husurunda, Muatafanm bü· la hamızlı cliğe ~ '1ÜJ14'Vro
4 e- u kunun en tatlı, bedenin rehavete en ._llbıa aıı, u adamlann ya- la potulı maddeler bulunduruyor • cok kendini salıverdiği saatlerinde 

il 
•• .. nd .. an ~onra batlaınıfb... tün iziaı baltalarla parça parça O 1 . d b "L-1 . tı . ob ld L- L L. h ka du. zer enn e u tecrulX' erı yap bı'r otomobil efordu. Ve otom i en 

q. t'-rı' outun dınıA ve mezh-LAı 'ıtı'· edilmitti .•• Ve; uu mez •P vıa· (h l 1 ) de h' ._ ııcıo d b'nl Tü k 1· d iı insanlar amız ı gün er ıç atlayan bir adam kapmm zilini çaldı. 

ııtı._ .. d,nı aaraarak, binlerce cahı'I ıı yüzün en, ı erce r ev a r be . la k t .. ı· k 'f . ~ n .. kk nın kanına malolan lıu tarilıl dra· "" psız o ra gnye 1111ır ı, eyı llZ Kapı açıldı ve beyaz önlüklü in .. n . 
. i llrJc. ınure ep koca bir küt- mın bu ahn .. i, biyle hitame er· ve yıpranmıt görünüyorlardı. (Po - lar büyük bir süratle kapılan açtılar; 

lilltliice Mndan ıürükliyen (Bö· mitti. taslı ıünlerde) iee ııayet keyifli ola • otomobile yaklqtılar. 
~~dığ uıtaf a), aylardanberi rak ,.nki yeniden dünyaya gel mit gi Burası doğumevi idi. Ankaranm 
,.fdtr ~(~ede Sultan) rolünü o Fakat... bi her ıeyi penbe görüyorlardı. bir caddesi üzerinde sessiz, sa • 

"''d nıınıemitti ki; Şehzade Bu kanlı ıahne burada höylect" Bu tecrübenin verdiği neticeler ü daıız. reklamsız, ilinsız, af it -
~~-ıı 'i: .1lıuzuruna ıötürüldüjü hitam• ererken; yine ayni tarihi zerine 7apılan ıi>teınatik )'eni siz çallf&n bir insanlk kÖ§e'i derha! 
.,, 1 e, fikrinden zerre kadar hailenin c!iier 1&hneıi Rumeli ya· tecrübelerde bu ııarip müphedeler doğum ,.ncılan çeken kadına beferı 

ç. 1!lr. kaıında bütün fecaati ile devall'I teeyyüt etti. Fen erbabı hemen tatbi bir imdat kuvveti halinde yetiıti. 
~~ile~~ içeri ıirer ıinnez, öf. etmekteydi. kata ko)'Uldu. [)oiun>evir bereketli bir çocuk )'U 
;"lıt-ı d rınden fırlı)'an Şehzade Bu büyük mezhebi ioyan pati•· Her ikilinin de kaynaimm kanda mu vuı ı,.lindedir. ~'l'"'•t.~rlı.ı onun yakuından ya- dıiı zaman, (Çelebi Sultan Meh- a)')"'n miktardan fazla hamızlamı Çocujunu ilim ve teknik ~ l' 

11
. mel) SelAnlk kaleaini ~ ınevcudi7eti üzerinde teolıit etti. ızÖW dojurtmak i.teyenler burayı ın 

d

•• iııı "•zındık.. Bire Rafuı.. için mtıcaıleleJe siritmlftl. Adelitm faaliyeti emumda hare ııiyaki bir koku ile buluyorlar. eı ıet"'"' tazele •• Kelime! plıa• lıuna maftffak o.....,...... Y. ketler üzerine zehirleyici tesirleri bu Cünkü burada kolaylık vardır. in 
1>i1.'~_ tlla o clnn ukulerlne ~ luna ve çalıtmalara halel veren bazı sanlık Kferberdir. . 

Yazan: Sadri Ertem 

teyi bitiremez. 
Bürokraıi insanların kanlarmı 

iliklerine kadar sarar. Bu itiyad doğu 
mevinde henüz malum değildir. Te· 
menni ederim ki burada doğan ço • 
cuklar da sağ kaldıkça bu itiyadı öğ 
nnmetinler, devlet kapısına gidip 
gelme, arayıp sorma. günlerc:e bok .. 
leme denilen ıeyleri bir ma1al olarak 
bile hatırlamasınlar. 

Hastalarını doğumevine getirenler 
bilhasaa bu devlet kapısmda mütkü 
lat çekmediklerinden sevgilerini açık 
ça anlatı}'orlar. Temizlik, ihtimam 
ve bilhassa sözde durma buranm 
tek ıiandır. diyebilirim. 
Haıtumı bırakan bir köylü döner 

ken ıunlan ıöylüyordu: 
''- Haftaya bizimkini getirece • 

jim bir yatak hazırlayın ... 
Bu yatak hazırdır. Ve istediği da· 

kikada emrine amadedir. 
Doğumevi ipsanlara bu itimadı 

vermittir. 
Etleri bir çok vilayetlerimizde 

mütevazı, sessiz bir tekilde çalııan 
doğumevleri yalnız yarının büyükle 
rini sağlam olarak deiil, medeniyete 
itimadı, medeniyeti şevme fikrini de 
sağlam olarak hayata salıveriyorlar. 

d 

P.tu,~-.. f lırm. ııtı. tıltlnnif •• (Sera) • a..ı.& imiiılııl hamızlann çıkbiı clolrudur. Yardım· nirıun içinde ve rnakınele 
, .,. a -i.t• V •- eldlll ... Bu takdirde neşe1enmemiz için bu tıen bir sürat kazanmrtır. 

t, t •i:Ph '. ımanında zene ka• .,,..,. - ,...ı. •, ~••• 1 •-~'- · b d ıı .J... b b' ta Q :r.. il c•-...1 t1..1• ) la...... yor""•nluk zehirlerinın iz en tecridi Burası vatanuattan can ır va n 
.,,,' d .... , .... 1 olmıwan bir (veli) -'· maa, ene .,...re ulD aalaoo e- k 'f .. b' .. t K ı do" ğ • k • "• • ' •• lıal • d f" ... .,_._ mümkün olaınu ınrydıl dafı tarh etme . ~azı eaını ır ucre. ızı ay gan çocu un evıne a • ltıp, 1ıo""''f.· Ellerini -:r• Dl •ın ea ırarmı; - ıi-tıl Profeaör Dennin7"in bu huıuıta. bir ~ellr mukab.lı 7apml)'or. dar elini uzatryor. Ona bir çocuğun 
b ..._ Şeı, Ynwıu billcorelc: zade Maradm ~ ki tecrübeleri bilhaaM çok chemrni. Bu devletin bqeri hizmetle n81ıl bü)'iitüleceğini bir kiı.pla an -
.ılıoı. . zad-! .. Hemen, Cena· ma•affala:retlnl itiımltli. ,ıııııa- )'•tll olmuıtur: rinden ·biridir. Meccanen yapılan hiz !atmaya çallfl)'Or. Şüuhesiz bu naza 
~irai:•ılene Ye cümleye hidaJet .. Alilerin relileri olu <'!._,, la Muhtelif atletlere sinirleri tahrik metlerin en güzeli, ve en •evimlisi . riyenin bir gün çocuk bakımı halinde 
"' · ı·m m h-L' (L-'-) .... Mutafa) ı'le (Torlak g...... pratikl-•meıi ve ananın yalnız bir 

• ez .vım, .... - ... edici, az miktarda verilen fakat uyu· dir. ..,. 1\.. pa-• p•W!A. edilerek ilJ..... 1 ki' ·ı· broşür bilgilerile bet bata bırakılması 
"''• "'7W" -..- 1 a_...... yu•turucu maddeler gibi olmayan Dog"umevi beyaz söm e 1 ı ım .. a.- f 1 
l, 111--ld ·ı uı.ı· M ı .. • ol una ı..-.:. y l da kafi bir aa iyet sayılamaz. Ananın 

~nh .... d·•• anmııtı. ne ıeçı e1n ••• ~ın, • &-1 bir mustahzar verilcii. Bu ilac yorgun danılarmm nezareti a tm tesırmı. ı..- e M h-'-n-- d idi 1 • de-1·•ı NJ- k 'f k 1 Türkiyede ana olmakla beraber i• 

~Qlt 
1
_ urat, aa ... ten e• rname • ıun • -~ ••• ~ ... ..J·~- luk hamızlannı kimyevı yolla tecritl nüfuzunu halkın en esı • en yo su v qqa d • et' deki ,,.~.,. s· unsuru olarak bir rolü vardır. Onun 

L... • .11 

1
n •• tevelddllle 11Jlr zaman a, maı1. ID ) 91 ' et için hazırlanmı,tı. tabakalarına kadar uzatmıttır. ır llll'Q -vı d , ____ .J __ IB- -t _.. fi• h b l b' b k d çocuğunu en ihtimamlı bir •ekilde 

: ..... , •• ere IOD erececle ,af. ,.;U1119DUIUI ,.,.,_ ........- ---'- Filh"kika bu müsta zarı alan ~ - taraftan bir otomo i ır ıe e a ını v .,~ ...l!.-L- _,_ --:.:a--m. ...-ur _. b b do sosyetenin nezareti altına almak bir 
111111111 ... P"i"---- letler büyük bir mukavemet gö11ter· tatımaktan dönerken ir ara .1'. •• • fa L! • d d K 1 l zarurettir. Kızılay işleri arasında bu 

ile J'I "'ılıııc ıille, tobt" ti. ı.oııııı.. diler. Ve daha i;r; neticeler verdiler. 1 ğumevinin öniinde ur u .. ·~·~· er nezaket vazifesini ifa etmekle bizim 
'- tepeledikten ıonra. Bu ......... Bı•attin dl ) • ft.. Bu suretle kanda fazlalatan hamız . ı arabadan doP,uracak kadını ındırıyor . 'f l ın L_ • __._._. __ u.:-:.. (ı111u..a.. .,. h d · · ı d yenı vazı e erimize işaret etmekte • 

ıl"" ' uu zmclık herifi .. Halk ....-nm •unuar• ~- .. lann kimyevi panze ir ile tecritleri lar. Ve hastalarını kay ettırıyor ar 
1
• di 

1._ .... ~ imana plinceye lıa- ..... ._.. bir ~ - mümkün olduğu anlaııldı. ·•-Kızı ... Falan... r. "'hı,.,...,._ ~ ......,_ ......... _.-_ Bu pınzehirin t .. iri muhakkak ve Bu. doiumevine ka)'dolunnıanın; ••Çocuk Esirgeme., kurumunun 
~ etnlr ._qti. 8e•ottlalııı lıaradalıi .. - - katidir. yani doğumevine mal olmonm reıınıı da bir broıürü çocuk doğuran anayn 

• • llturadm -lıaaclı, Mua ll8rlıliicıe ~ tokiP ı..ı.. .... ..Monato trp mecuma,. 11nm son formalit .. idir. Şunu ifaret eclcyim ki bir çok bilgiler hazırlamaktadır. 
tudllaaı ~ __ ıetlribual -ı.- W ~ -- - ':i"'ı- &il nuahaımda doktor Braun keyif telıdi kayıt (ıaJıtş 7at1ğııı• 7attıktan sonra Çocuk Eııirgeme kurumunun ya· 

_,_• ~- bu tlcldeıli miri ı1olıa YUthıı.., Wattla ....... - li hakkmda yeni yapılan t1ıbikatlann yaorlmakıadır. nn için inkipfmı bir programla dev 
L_--.. atıl ıay•I, ·Mutaf ayı ~ kea~~L~l I n FJ- • muvaffakiyeılerinden bahsetmek - Bu kaclar çabuk, bu kadar kolay letle birlikte anaya nazari olarak bıl ~nda imana ıetirdllc· -· ,.,,_ - •· • tedir. Ve bu uıulün çok 11k ııinir lıuh ka;r;t kövlünün de~il. şehirlinin bile dirilen 1eyleri tahakkuk ettirmcei 

s:
, -~;ona. UJaD l&fdlllere: l mere lüsum .... .-ltd- ·-r) ranlan geçiren ve bu arada fevkalade nazarı dikkatini celbediyor. Usulden ve bunu bütün Türkiye mikyasında -tıe iz L.-- (,,.._... ..,... kötü keyifli, hiddetli ve kavgacı bu • dir devletle münasebette bulundu sosyal politikanın bir temeli olarak 

•• , 1 l -,tan _.____ •• . k f dal 1 k l la d ,aile eald • ~-- 1-------------- lunan kadınlar için pe ay ı o ara mu insan öy e ko Y kolay, forma
1
j yapm~ı ne kadar arzu e ilir) 

~,.~D~~~- ·~~f ~~~~~~~~~~~ ~-~------------------------.... ~, "' ...,..:::uı. .al bir ııab· • . . • . Hooatt Ark Kadmlann kendileri kadar muhit· nn dojurduğu buhranlann bqlama - Kirnyevi tedavi Mr çok ahvalde 
~ 11111?., ............ ,ar- ~u ıkineı ~· !erinde lıulunanlan da müteeMlr e. omdan bir veya iki ıün evvel alma - tatbik edilerek çok memnuniyete de 

""".'I)._,_ evelki ıun tevkif .. "'-n Pani den buhranlannm tebebi pek sade . cak iki küçük katık fecrit edici ilAç ğer neticeler vermiştir. Bu mucizeli 

'

-• ._, artı'- (D d •--t..--l Dü' L __ • 1 ''"L ... puac b h · 1 ed k 1 h l k · ı· k b k r , t. "--'-- " • e ~ . • n ~ .lf ea.....-'.
1
. birinci cezanın dir: Kandaki hamnlann &rtmuı. o u ranı ıu e ere ai enin suku ve a as ar ı acın pe ça u taam .. 

llıdi. •·ııuıı zihninden ıUmelc f. 11mınde bın de aı ıre . . Kanda daima devreden bu hamıı:la. nunu temin etmektedir. müm edeceğine §iıphe edilmiyor.! 

'·uan ile tevkif ecJibııiftil'· 
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Descartes'in Hayatı ve Eelsefesi 

·o'iinya-n-i·n· .. ·y·u;a·r 1 ak o 1-
U:er Gün.Bir Difiaye 

d u ğ unu söyliyen Galile 
mahkOm edilince 

Descartes, içinde, bu fikre iştirak etli~~ 
kitabını çıkarmal<tan vazgeçmişti. .• 

Floransa saraylarında 
fırıldaklar ç~viren kadın 

Fransada, büyük filozof Des
cartes (Dekart) men me§hur eşe* 
ri olan "Usulün nutku" nun (Diı4 

coure de laMehode) un üç yüzün
cü yıldönümü kutlanıyor. 

l 
'· Düşes muhakeme için getirildiği FloransB 

hükümdarının huzurunda şöyle diyordu: 
~3u 

•• burada gun 
Descartes'ı tahlil edebilmek i

çin İsveç Prensesi Elizabet'in bir 
sözünü hatırlayalım. Prenses 22 ·•• 
Haziran 1&45 te filozofa yazdığı "' 
bir mektupta şöyle diyor: 

Toskana bü~· ilk tfü~esi Btanca Ca
pello (Biyaıılro Kapcllo) ıle aşıkı Pi
ctro Bonaventuri, Venedik hükiımeli· 
nin müstebit kanunlarından kaçarak 
Floransaya sığınmışlardı. 

"Mösyö Descartes, sizin mek· 
tuplarımz bana nıalihhlyaya dal
maya kar§ı bir ilaç vazifesini gö
rüyor.'' 

Hakikaten, Dekart insanları en 
çok can sıkıntısmclan, hatadan ve 
hastalıktan kurtarmak İsteyen fi. 
lozoftur. 

Dekart'ta lier şey imanı liay· 
rette bırakır. Daha doğrusu, onda 1 
her ıey çifttir. Kimse kendisinden 
onun kadar bahsetmemittir. "U
sulün nutku" onun kendi bayatın
dan baıka bir şey değildir. 

Kendisi şöyle diyor: 
"Bu nutkumda takip ettiğim 

yollar nedir, onları gö~termek ve 
hayatımı çizmek isterim." 

Bununla beraber, orada, haya
tından bahsederken, doğduğu gü
nün saatini söylemeden geçiyor: 
Çünkü, bir ilimnücuıncu çıkıp ta 
hayatının nasıl olacağını söyler 
diye korkuyor. 

Dek<'.rt F ransada iken de, Ho
landada iken de hizmetçisi Gillot 
{Jiyo) ile beraber yaıamıştır. Gil
lot efendisinin huyunu, ahla.kını, 
zevklerini çok iyi öğrenmişti. O
na "yeni yumurtlamış ve neredey· 
se içinden civciv çıkacak yumur
talarla'' omlet yapardı. .. Dekart 
la, k~lay hendese meselelerini ona 
yaptırırdı. 

Gillot, Dekartın felsefesini pek 
iyi anlamıştı. Esasen, Dekart fel
sefesinde anla~ılamıyacak hiç bir 
şey yoktur. Yalnız, "insanın fik\r
lerini nizamla sevketmesi" lazmı
dır. 

On iki saat uyurdul 
Dekartın daima on iki saat uy· 

kuya ihtiyacı vardı. Öğleden ev
vel kalkmazdı. La Fleche ( Lallq) 
kolejinde ona bir imtiyaz veril
mİ§ti: iV üncü Henri ( Anri) onu 
oraya cizvitlerin elinde yetişmek 
için vermişti. Perron beyi ünvam
nı tafıyan Dekart mektepte de e· 
vindeki gibi, geç kalkıyordu. 

Dekart derdi ki: 
"Sıhhat, insanın bu dünyada el. 

de edebileceği büyük diğer ser
vetlerin esasıdır." Bu, 'bizim: Ol· 
maya cihanda bir nefes sıhhat gi
bi sözümüzün aynidir. 

Sıhhati her şeyden üstün tutan 
bu doktor filozof (Atk kitab, .. 
(Traide des Pauionı) da sıhhat
le saadeti bir tutmağa çalıfır. Ona 
göre felsefe ahlaka ve tıbba yar
dım etmelidir. Ahlak ruh saadeti
nin ilmidir, tıb ta vücut sıhhatinin 
ilmi. 

Dekart bu iki şeyi biribirinden 
hiç bir zaman ayırmamıştır. Bili
yordu ki, annesi, kendisi doğduk
tan birkaç gün sonra, "bazı ukın
hların doğurduğu bir ciğer hasta
lığmdan" ölmüştü. Doktorlar ta
rafından kendisi de ölüme mah
kfün edilmi! olan Dekart, ölüme 
karşı çok uyumakla, ıstırap ve 
c:an sıkıntısına hikmet ile müca
dele etmiştir. 

Bu hikmet te "Kar§nntzda bu
iunan her şeye onları en hoş gÖ.S· 
terecek taraftan bakmaktır." 

Hakikaten kendisi, artık haya
tına hakim olamadı~' gün öldü. 

İsveç Kraliçesi Kriıtina onu 

Dekart 

fstokholm'e, sa.raya çağırmıştı .. 
Dekart bir maddet teı edd.üt etti 
mukavemet gösterdi. Fakat sonr~ 
gitti, çünkü içtimai adetlere bo· 
yun eğmek te onun felıefesind~ 
yer alıyordu. 

Kraliçe Kristinamn sabahlan 
erken kalkmak adeti idi. Dakart 
ona kendi felsefesini öğretmek i . 
çin sabahları saat beşte gidiyor -
du. 

1650 senesi Martının ilk günle
rinde bir gün arabada soğuk aldı 
ve dokuz gün sonra bir göğüs Ü· 
§Ümesinden öldü. 

(Onu sen öldürdün, beyinsiz 
Kristina... Her gün erken kalkan 
Katolik Amazona.) 

Bugünkü felsefedeki en büyük 
inkılap hiç bir ıeyi fikir istikcme· 
ti'nden ileri geçirmemektir. 

Dekart kollejde Cizvitlerin ken
disine öğrettiklerinden nefret ~
derdi. Çünkü onlarda daima müp
hemlik ve hata görürdü, Onlarda 
düşüncesini muhak .. '11evc, i~lerini 
havata sevkedecek hiç bir kaide 
yoktur. 

Dekart'ın e&as olarak kabul et
tiği şey burada meydana çıkıyor: 

F1oransa Pietro'nun memleketi idi. 
Anası babası oradaydı. Fakat, Piet
ro'nun ailesi oğullarının metresini iyi 
karşılamadılar. Bununla beraber, Bi
yanka gebe idi... Bu hadisede iki gen
ci evlendirmeği icap ettiriyordu. Ev
lendiler., • 

Birgün, o zamanlar Floransada hU
küm sürmekte olan birinci Kozma'nın 
oğlu Francesco (Fran.çesko) Biyan
ka'yı uzaktan görüyor. Onunla daha 
yakından görüşmek isteyor ve görüş
tükleri zaman genç kadrna; onu daima 
ve her şeye karşı müdafaa edeceği • vaadinde bulunuyor. 

Bu gizli görüşmenin ertesi günü 
Biyanka ile Pietro bir davetiye alıyor
lar: karı koca kozmanın hu.zw·una 
çağmlmakta.dtl'. Hükümdarın onları 

kabul edeceği bildiriliyor. 
O gün sarayda büyük bir komedi oy· 

nanıyordu: 

Kozına hadiseyi kapatmak isteyor
du. Bunu oğluna da söylemişti. Oğlu 
da bunu Biyankaya haber vermişti, Bi 
yanka da koca.smı maltimattar etmiş
ti... Bu suretle, komedinin bütün ka.l:i-
ramanlan biribirlerinin ne yapacakla
rını biliyorlardı ve hepsi rollerini ona 
göre oynadılar: 

Kozma asabi ve sertti; Françesko 
suküti ve azimkar bir hal almıştı: 

Pietro korkmuş görünüyordu: Biyan
ka 'da da pişman ve masum bir hal var
dı. 

Hadise eski sarayın büyük salonun
da cereyan ediyordu. Kozma ile Fran
çesko, yanyana, tahta oturmuşladı. 

İlk olarak içeri Piyetro getirildi. 
Piyetro hükümdarm dizlerine ka

pandı, birkaç söz söyledi, özür diledi, 
ağladı ve kendine acındırmak isteyen 
bir adamın bütün vaziyetlerini aldı. 

Ondan sonra Biyanka girdi. Başı 

dik ve emin adımlarla yürüyordu. Da
. ha şimdiden, beraet edeceğini biliyor
du. 

Muhakeme, eğer tatbik sahasına 
girmezse fıiç bir şey ifade etınez. 
İnsan nasıl yalnız; karııık fik!r
ler üzerinde ve, Aristot gibi, keli. 
melere dayanarak muhakeme yü
rütür de ondan. Fakat, yalnız sa
rih mefhumlara kıymet verilirse, 
- mesela bir mfü.elles ve o mü
sellesin hiç değişmiyen hassaları 
gibi _ hiç yanlış tehlikesi yok- Fakat rolünü hakiki imiş gibi oy-

namağa başladı. Facia oynayan bir 
tur. 

sanatkar gibi hareket ediyordu. Heye-
Diğer taraftan, insan, edindiği canından yüzü kızarıyor, gözleri par-

fikirleri tatbike tek başına geçtiği layor, bu suretle güzelliği bir kat daha. 
zaman yalnız emin olduklannı -

artıyordu. 
yani sarih ve bariz olan fikirle· Biyanka ihtiyatlı davranıyor, Fran-
ri - kullanırsa başkalarının c;esko'ya hiç bakmayordu. Birdenbire 
hükmüne göre hareket edildiğin- Kozma'ya döndü, hayret içinde kalmış 
den daha ileriye ve daha doğru o- ve teshir edilmiş bir vaziyete: 
larak varılabilir. - Efendimiz, dedi, bugün burada 

Dekart i~aret ettjğj bu noktalft- huzurunuzda bulunmamın sebebi aşkla 
rrn çok basit ve herkesce anlafıla- günah iı;ılemiş olmamdır. 
bilir olduğunda İsrar eder. Cünlcu Bundan sonra, gençliğinin alakasız 
onca "Rkliselim diinyada herkesin bir baba !le kindar bir övey ananın ya· 
arasmd" en iyi taksim edilmiş o- mnda nasıl geçtiğini anlattT. Sonra 
laıı şeydir". sesi yükseldi, titremeğe başladı. 
D~kartm fels~fe~i su "ekilde hü- o zamana kadar sessiz ve teshir c

la11"\ eclilel.ıilir: Viic1•t bir ağaç dilmiş bir halde dinliyen Kozma, hu· 
ıı~kHnd~ el~ l\l,.,rr•:\ b .. ,..,.,, ilr. da.· zurunda bu kadar ileri gidilmesini hü
h"' d:1.n h;,-j fizik h;ri :ı h!ak. d; ~e"i kümdarlrğı iGin bir tecavüz addetti: 
trl..hr . ..A ~-..cm kökü de mafevkal- - Bayan! dedi. Bn kadar asi dav-
te J..;;yecJir. ranırsanız hayatınızı manastırda ka-

Z:ımanında Dekartrn şöhreti ve palı geçirmeye mecbur olursunuz .. Ko
f elsefesinin tesiri o kadar ani ve d· canızı da Bargello'daki hapishaneleri· 
lemşümül olmuştu ki, dünyanın en me gönderirim, ölünceye kadar orada 
çok mektu~la§an adamı odur, de- kahr ... 
nebilir. 1 Bu tehdit karşrsmda pietro yalvar-

Kendisinct bütün Avrupadanl mağa başladı. Biyanka ise, bilakis, 
mektuplar yağıyordu. Tabii, bu 1 ayağa kalkmıştr. 
mektupları ikiye ayrımak lazım- - Zati devletleri, isterlerse, bizim 
dır. Bir kısmı riyaziyecilerin, di- gibi iki zavallı masum o yüksek iktidarı 

(Sonu 10 uncu sayfada) ile ezsin. Yalııız, sizden bir sey rica 

hnlunriıamın sebebi 
islerniş olrna11ıd1r 

aşkla O'ünah o 

Nalclede>ı: 

Vir Gül 

•• .. ~ •• ~'" ' "' • C' • 

ediyorum: beni de sevgili Piyctronl'la 
bir yere kapatın. 

Biyanka, bunları söylerken prensle· 
rin önünde diz çöktü. O zaman Kozma 
birdenbire sa.kin bir çehre alarak, ce
vap verdi: 

- Ayağa kalkın, Bayan, sizi kendı 
himayemize almağa karar verdik. 

Biyanka ayağa kalktı, hürmetle iğil
di. Sonra. Pietı o ile beraber, ihtişam la 

yürüyerek. <:Iktı . 

Komedi bitm :şli.. 

İki gün sonra genç kan kocamo mad 
di vaziyetleri oldukça dfü.>,eldi. Fran
çesko onları , yine gizli bir şekilde. ay
dınlık, ferah bir yere yerleşt irmişti ., 

Bonoventuri'lerin o karanlık ve pis 
kokulu evlerinden kurtuldu1ar. 

31 mayıs 1564 de I inci kozma. ih
!iyarladığı ve işlercjen yorgurı düştüğü 
için, yerini oğluna verdi, metresi Ka
mille Martelle ile beraber, bir"şatoya 
çekildi. 

Françesko, o ''mesut kadın" için 
tık, sevdiklerini açrktan açığa hima 
ye etmekten çekinmeyordu. 

23 temmuzda Biyanka dünyaya bir 
kız çocuk gelirdi. Bu kıza kendi anne· 
sin· n ismini vcrm işti: Pellegrine. 

Fı:_ançesko, o " mesut kadını" ic:;in 
çalışmaktan hali kalmayordu. İktidar 
mevkime geçer geçmez Venediğe a
dam göndermiş, senato'dan bu iki mah 
kumun affedilmeleri için karar iste
mişt i. Bu karar derhal verildı .. 
Aynı günün akşamı Pietro, sanki 

Pletro ·hUkUmdarın 

tesadüfen, Floranealı §lk ve kibal' ~ 
kadın tarafından davet edifö'0 ,; 

Pietro'nun evde bulıınmadığJ . o !ı.11 
Françesko Biyanka'ya geldı, 0 

kurtaran kağıdı verdi ve... kaldı .. 

·n~ 
Bundan sonraBianka Kapell~ 

itila devri başlayordu. Bu ~s. dll1 
büyümesi, yükselmesi, tarihin şını ~' 
kadar kaydettiği bütiln macera 
üstündedir. ~ 

Biyanka şimdi o saray gibi ev ıdl. 
büyük bir saadet ve rahatlık iç~:uij 
Fakat, bu sefer gençliği ve gu . J 
daha başka şeylerle biı:JeşiyordU· .~ 
masu mgüzellik hile ve fena.lıkl3 )ır 
leşmişti. Şimdi o saf Biyanka'nıll t1 
rinde feleğin çemberinden geçnıl~· 
tr' kacı bir Biyanka vardı. ,~ 

Sağ elinin parmağına bir a.ltJJl. ·~ 
zük takn:ııştı . Bu yüzüğün uzerill 0ı 
ailesinin işaretleri bulunuyordtl· ~ 
bunların Ust line kendi parolasını ) 
dırdı : 

''Cesaret et. olacak!" . ~ 

Cesaret mi : her şeye cesaretı v ~ 
Her şeyede başından baş1amasın1 

,, 

liyordu. Bunun için, evvel!, pjettOİ_ 
a llın;l boğdu; onu debdebeli, sallli11 

bir hayata alıştırdı. • ~ 
Ondan . sonra evin kapılarını '~ 

lçeri Floransanın en güzel kadml&~,, 
soktu. Bunların arasında Franı;cs 
nun eAki metresleri de vard: ~l' 

Françesko ile Biyanka arasında. ,p 
zırlanan yeni bir komedi oynsı:ırtı ~C' 
başlamTştı . Biyanka'nın maksadı, dİ~ 
casmı o kadınlardan kaptırıp )<e~ıııl~ 
serbest kalmak ve.. Françes1<0 

karısı olmaktı. . •. 
• • ~p 

Şüphesiz ki Biyanka büyük 'ol~ '()r 
;val ham peşinde koşuyordu. ailı) ı,ıt 
du ki , katolik kilisesinin kanı.µılsI1 

(Sonu,: Sa. 4 Sü. 4) 

ön Unda diz çöktU 



~"'1•kat reportaJları: 

Anad~ı~ k-orkuı~cak 
değil, sevilecek yer!. 

necek bir şey olduğunu anlıyo~dum. 
Fakat yerler tamamile işga! edılme -
den örtü açılmadı. 

Anadoluga gitmigen memurlar ha· 
9,atlarının tatsız geçtiğine acısınlar 

•lanbul 
~n te g~etelerinde zaman za· 
tl\crnuri:' edılen bir derd var: Genç 
rneYitlc .rın Anadoluya gitmek iste 

y rı ..• 
.ı eni tneal .. 
\IO}u".. • ege atılan gençler Ana -la .r ... gıtnı .... h . 

r rrtr) 1 egı akıkaten istemiyor 
}torlar)· stenıeyorlarsa niçin isteme 

Bun ı_ ı 
!l\~~Kta daima halli müşkül bir 
dtrı YllZı l sayılır. Mevzua temas e 
1'r1'r. Ger ar, ekseriya -debiyat ya 
~tdrr cnçlere vatani vazifeleri ha 

Ben de b' 
l'ırn. Meal ı:t ç_ok genr arkada~ tanı-
y~, Ye .e erıne h«'l~la:nak i.l?ere 
leterniyonlaı ~şlamı§. Taşraya gitmek 

D .. t . r r. 
d ı '"'la tn .. . o Uyll .. usaıt şeraitle Ana · 
rt\ıtl it ih~rılanlar bile fazla kazan • 
0 ?nuy

0
r ?'açları olduğu halde razr 

;- Çekilnı d' 
d":.n•dolu ez. . ıyorlar. . 
1.~lirıüy yU gezerken bu cıhetleri 
~- y~r Ve daha çok genç memur 
~~ lin TYıtlannı tetkik ediyordum. 

>J • un l' . k 'ıırtı ce ının azalarmda rast 
lttt~tr~ençlerle konuştum. Yolda 
~nde d rnemurlarla ayni mevzu ü 
~ . ertleıtik. 

~. lgırd k tıbinj . azasmda genç bir zabıt 
~), a~ evınde misafir oldum. Ka-

~l!k aokaiksı girmiştim. ~an ka· 
de_ ltin1 y k rda. dekoru gormenin 
~ .._ Yıt'k. 0 tu. İkınci günü Mazgirdi 
"-~ul\\, Tdan ~etkik etmeğe imkan 
te lı:yette bnı bır kaza t~kilati ile 

11 atına kulunan Mazgırd hakika • 
~ ca bir halde. 

t.L " 2: tnetr l'k b" ~i.~ topla e ~ ır caddenin ilci ta 
~e "e h~ b.ır fmn, bir berber, bir 
~ey Yok. B ıki kahveden başka 
L - top).. u ana caddenin iki tara 
"it L ... nan ı · d l\~ç Yer)· . ev en e memurlarla 
~ aYl\\ le 1 1fgal ediyor. 
~et ~ir:İJ~k, adliye ve diğer hü 
l.h.~· hemen erınl~ bulunan memur -
...ı~ e~I hepsı genç. Onun için 
...._,.... "' ence y 1 . . b • ~~tını er erının urada bol 
tijrl~·İtten :anknediyor. Fakat ben bu 

it: adar yadırgadım, ki bir 

~~ M~gridin ner · el .. 1 ·ı· a· i'eçiril' . esın e eg enı ır. 
ır Pe ır .. diye soramadım 

1 ......... c lardı: . 
~. evi zait · · ına gıdıyoruz .. dedi . 

~~iz:a_~tı~a gidiyoruz.. dedi • 
bir k~rı. ~azu_ karartan yiiksek ka 

fıllfl a.v.._uneşın_ altında atct saçan 
~ l)~~Tnt~ı halıne gelmişti. 
İft,j~ç~~traf~ sal~r' .ihtiyar ce· 
~ edilrnj ~ golgelıklerı tamamiJe 
it\ ç~r 'bir ftı. Yaılrlar bir tarafta 
~~~rdr. Atarafta grup grup otur : 
~~lerj ~hkda yer .!er iki tarafın 

iki üç dakika süren faaliyetten s~n 
ra hazır bulunanların en ya§lısı 0~ 
tüyü açıverdi. Bu. henüz fırında.n _çı 
mış kocaman bir kuzu dolması ıdi. 

Şimdi bir taraftan ku7.U parralanı· 
yor diğer taraftan da ceviz a1t~dan 
getirilen buz gibi su içiliyor; hır t~
raf tan da gramafon tath havalar ça ı 
yordu. . 

Dikkat ettim. Gençlerin neıı~lerı .~ 
kadar verinde idi ki .. Genç hır mu· 
dür, y~mndft bul~nan doktora: 

- Nasıl doktor çok yersem doku 
n\.ır mu? .. 

Diye soruyor· 
Başka biri: l 
- Doktor şimdi vemekle meşgu .. 

Onu konuşturmayahm diyor. 
Burada herkesin bir hususi tarafı 

,·ar ve bu zaman zaman latife mev • 
zu11 oluyor. 

Bana sordular: 
- Nasıl lstanbulda böyle eğlence 

ler var mı} 
Başka biri: 
Bizim gazinomuz, plajımız yok .. 

Fakat gramafonumuz var·. En güzel ı 
sesli hanendeler bize istediklerimi1 
§arkıyı okurlar ... 

Muhterem okuyucularım, eğe; 
T uncelinin Mazgird kazasındaki pa 
zar eğlencesini cazip bir ıekilde anla 
tamadmısa, bu benim kusurumdur. 
Yoksa oradaki gençlerin eğlenceleri, 
samimiyetleri lstanbulun hiç bir eğ 
lence yerinde bulunamayacağına ina 
nmız. Pazar günlerini bu ~ekilde ge 
çiren genç memurlar diğer iş adam 
lan pazardan mada günlerini dairele 
rinde hummalı bir faaliyetle geçirir 
ler. 

Fikirlerini bana samimi olarak söy 
lediler. Çalı,malarından memnun • 
durlar. Köylü ile temas, onların ihti· 
yaçlarına detlerine deva bulmak zev 
ki bütün memurları sihirlemi§ .. 

Bir ay mezuniyetini lstanbulda ge 
çirmit genç bir memur: 

- .fstanbu) bana çok kuru geldi 
dt:di. Üniversitede okurken böyle ele 
ğildi. fstanbuldan ayrılmayı aklıma 
getirmezdim· Şimdi adeta sıkıldım. 

Kulağıma eğildi ve yava§ça: 
- Eğlenceleri de biraz manasız 

buldum .. dedi. 
Mazgird ve diğer kazalarda rastla 

dığım bazı tarihi kaleler hakkında 
yerlilerden malumat istedim. 

Bir yerde: 
- Bu kale hakkında müddeiumu 

mide çok malumat var .. O tetkik etti· 
dediler. J;i_ edil'ord ahalı munaka§8lara in-

}f· ~ı u. B k b b trı RençJ b' k -~Ş a i yerde bir afiret için: 
lıot~ ~e er ır aç erik ve salata - Hükumet doktoru aşiretin k 
' dt. ~7~ak ~afift~n demleni . nuşuşunu, tarihini adetlerini tet • 
~b.. ~em klkı mutekaıt deme ifti - kik etti .. diye ha~r verdiler. 
ır.:~·~ l._,e e beraber bu samimi B' · ~ ~ U\I unnı k ütün günleri lstanbulda geçen 
~~ ~l'\ıla. a tan zevk aldık1an ben, Anadoluda yaşayan gençlerle 
~·n tarafına ra~t göster· konuştuktan sonra edindiğim intiba 
~~ \rey 'k şudur: lstanbuldaki ~ençler Ana~o • 
~1-rnı 8§ 1 i tarafın birbirlerine ludan korkuyor, oralara gitmek ıste 

, t: a sık ilk vesile oAıyor. mivorlarsa bunun sebebi vardır. Es-
~ llu •rcek ki bir itiyat.. 
~~il, kuruı~: da k_uru kalınır mı} Her yıkı1an eski ızibi bu eski itiya 

......._ 1t detti)e . '. cevız altından yeni dı da yıkmak lazımdır. 
~ ...... a .. .,, . rı •taret ederek : AL- t '"1' ..... a b · Niyazi JllUe 
~· 1 ı .. diye kahkahayı bası ---:-----------

tl~1~eJdifaiz b" TUrk Tıp kurull•J• 
ı.._'- a.aiiirn b~~ ır arkadaş gibi ko fehlr edUdl 
~~ a~rada hırıne sordum: 

....._r. er pazar böyle mi eğ Türkiye Tıp encümeni genel sek 
E:v~t rcterliiinden: 

' ~k ·: . Yedinci milli Türk Tıp kurultayı 
lıı:._' Lt ı~ılir nı'' t l · · · be ~ ~ay ı r.. op antısının cumhuriyetımızın on 
. ~~~~rd' Va~i.t. geçsin ve iştah şinci yıl dönümüne tesadüf ed~~J 
Ni~ıye ıçılır. 1~38 senesine tehiri ~yın ~~~ekılıl 
~~ b;;3'ük ~;u aöylerken Üatü mız tarafmdan münaaıp gorulerck 
"-"""'' ~ı., derh l tepaı geldi. Hazrr Sıhhat ve içtimai Muavenet v~kiileti 
~ ı..~··ll ettar a harekte s:rectiler vel ve kurultay yüksek batkaıılıgmd~n 
"4lf1Jd.rın •na çevrelendi le~. Çatal j encümenimize tebliğ buyruldugu 

takırtısmJ_ b ht .. ıerı·rnı"ze bildirilir. 
wın unun ye mu erem uye 
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reni çevrilen filmler 
Muzik Holde 

cinayet 
bir 

"Müzik Holde bir cinayet" isim
li bir Avusturya filminin bu ıene 
aeyredeceğimiz tiımler aruında 
en güzellerinden biri olduğu ha
ber verilmektedir. Mevıu fU: 

Bir müzik holde rövünün daha 
ilk batlangıcında tiyatronun ko· 
manditeri locasında ölü bulunu· 

Yeni Amerikan yıldızı Joan Peni 

yor. llk tahkikatta sahneden atıl
mıt olan bir tabanca kurtuniyle 
ölmÜf olduğu meydana çıkarılı-
yor. , 

Rövünün bir kısmında bütün o
yuncuların tabanca taııdıklan, fa
kat bu tabancalar içinde tahta fi
tekler bulunduğu da anlatılıyor. 

Bu noktadan yürüyen tetkikler, 
oyunculardan birinin, bizzat di 
rektörün bu komanditerden kur . 
tulmak istediği ve bu ıebeple ci· 
nayeti iflediği neticesine varıyor 

Paliıin arattırmaları müzik hol 
içindedir. S~hnede oyun oynanu
ken ve halk ta büyük bir zevk ile 
ıeyre dalmııken polis, koliılerde 
ıetıiz ıeduız tetkiklerde bulu
nuyor. Kimıe bunun farkında de· 
ğil. Artistler ve halli direktör bile 
bir ıeyden ıüphe etmiyor; niha· 
yet cani ele geçiyor. 

Avuıturyada yeni çevrilen bir 
filmin ıenoryoıu budur. Amerika 
filmleri senaryosuna benzemekle 
beraber, Viyanada ve fiipheıiz bir 
Viyana müzik holünde büyük bir 
muvaffakıyetle çevrilmiıtir. Viya· 
nahların bu oyunda yaptıkları 
vals figürleri, Amerika filmlerin
de gösterilenlerin sert güzelliğine 

tercih edilmektedir. 
Bathca artist olan Zarahheana 

rın güzel bat ve derin sesi filmde 
daima görülüp, duyuluyor. O · 
nun vuıfları, daha tali bir rol yap 
tığı filmlerde daha güzel tetkik e· 
dilebilir. 

Kari Martel ile Attila Horbiger 
tam hir salahiyet kudretiyle oyn!l
mıf, Theo Licr!{en her zamanki 
gibi komik asabiyetler göatennek 
ıuretiyle filme i9tirak etmittir. 

... ' \ . bitlerinden David'i sever. 
Yerlilerin bir isyanı oluyor. Pri

ni ve yeni kansını öldürecekler. 
Jüdit bu isyandan istifade ederek 
bütün mü§külleri, bütün engelleri 
yeniyor ve sevgilisi olan zabitle 
birlikte kaçmağa muvaffak olu· 
yor. 

Senaryo bu. Filmde Stuar \Vat· 
ker taraf mdan alınmıı çok güzel 
fotoğraflar vardır. Bunda Karol 
Lambar her oyunda olduğu gibı, 
çok muvaffak olmuıtur. 

Diğer bir film de Y oıivara iı-
mini taşıyan filmdir: 

Japonlara mahsuı olan Y O§İva
ra mahallesine 1960 yılında bir 
genç kız gelir. Bu kız bir Rus za· 
bitini sever. Birçok maceralar .. 
dan sonra ikisi de ölür. Senaryo 
Moris Dekobranın bir eserinden 
alınını~ ve Maka Ofüls tarafından 

· sahneye konmuıtur. 
Andre ve Le on Barsak taraf m· 

Cin Coys 

Adaların Deli•İ 
Bu ıene çevrilen diğer bir film 

de (Adaların delisi) filmidir. Bu 
filmin de mevzuu ıudur: 

Adaların kralı ismi verilen Ho
ru Prin bir pntözü, Jüdit'i sevi· 
yor ve evlenmek için Malezyanın 
içerilerine götürüyor. Fakat Prin 
her ıeyden fiiphe eden evhamlı 
bir adamdır. Maiyetinde bulun· 
durduğu kimse ile çok İyi ıeçil· 
mit, en ziyade itimadını kazanmış 
olanlardır. Bunlara da ıon derece 
ıiddetle muamele eder. 
Malezyanın içerilerine götür· 

düğü Jüdit'e de ayni tarzda hare· 
kette bulunmak istemittir. Fakat 
ıenç kız orada tanıı~ı Prinin za· 

dan yapılmıt olan dekorların bü· 
yük bir zevkin eseri olduğu söy• 

leniyor. 
Filmde Seaaü Hayakavo facia 

rolünü oynamaktadır. Bu oyunda 
da yüzünün ifade kabiliyetinden 
hiç bir ıey kaybetmemiştir. Hak
kiyle ıöhret kazanmıf olan bu ak· 
tör daima büyük riller yapmak i1-
tidadın1 göstermektedir. 

Piyer Riıar Vilm ile Bayan Mit· 
ko Tanaka kahraman atıklar ro· 
\ünde görülüyor. 

• On Altı Yıl 
Fransızcaya duble edilmiş olan 

bu Alman filminin büyük bir kı~· 
mı Londradıı geçmektedir: Bir 
genç kız annesinin yeniden evi~ 
neceği haberini almış olmakla bu· 
yük bir ümitsizliğe dütü!~r .. ~.a· 
ha ilk tesir altında kendısını o\· 
dürmek için yaptığı teıebbüı m~
vaffakıyetsizliğe uğramııtır. Bır 
müddet sonra yeiı buhranı geçe· 
rek her ıey yoluna giriyor. 

Bu senaryo birçok dekorlarla 
ıüılenmit ve Reynold Şunz~l ta· 
rafından sahneye konmuıtur. 

Filmi oynayan artistlerden Lily 
Dagover gözlerinin güzelliği ve 
komedyadaki mahareti ile çok 
muvaffak olmuştur. Onun ıözl~ 
rini Bayan Mary F ransey tamaın•· 
le fransızcaya çevirmiıtir. 

Yeni 90vrt'len filmlcrM figiiraJı bir grup •.•• 



Tefr~ka Numarası: 38 Yazan: Fellks Bavman 

"230 9,, numaralı ev 
müstahkem bir mevkii 

C01ı Diltingcrin arl«ul~ların-ı 
dan Tomnı.i Karrol Vaterluda 
otelinin kapışı ÜJtü 11da altı. pcr 
lis kur§Uniyw oanvermczden füı
ce de, ba§kıa bir yerde Can Ha
miltotı oanınd.an olmu.ştu. O, 
tam nuJnaaiyle Con Dillingerin 
arzıı ettiği tipte bir adamdı ve 
bu oobeple, kendileri, pek nadir 
olarak biribirlerinden ayrı gö
rülüyordu: 

Reystings civarında tose üze
rinde polis otomobilleriyle moto
aitdetleri arasında sıkıtbnlan ve 
aonra yan yollardan birine aapa· 
rak tarla üzerinden ormana yolh
narak orada izi kaybedilen otomo 
bilin içerisinde, tunlar vardı: Çon 
DiDinger, Homer van Meter ve 
~n Hamilton. 

Habrlarda olsa gerektir, ki bu 
iOtomobil, ertesi gün Şika.gonurı 
yan sokaklarmdan birinde ket fe
dilmif, arka tarafının kurıunlarla 
delik detilc ve arka taraftaki otu· 
racak yer minderinin de kurumuı 
kan içinde olduğu görülmüıtü. tı
te bu kan, Çon Hamiltonun ka
nıydı! 

Arka taraftaki minderin orta 
yerinde oturan Hamilton, yaralan
mıf, bir kurıun ciğerini delmiıti. 

Çon Dillinger, ağır yaralı arka
datmt o mütllft sarıınblı gidiıle, 
ölmesini göze aldırmadan daha i
lerilere götüremiyeceğini düıün
müt, bu sebeple Orora yakınında 
bir çiftliğe yollanmııtı. Buranın 
sahibi, çetenin "mutemed adamla
rmdan" biriydi. Dillinger, Hamil
tonu orada otomobilden indirmit. 
çiftlikte tedavi edilmesini sıkı sı
kı tenbih etmitti. 

Yaralı, bundan birkaç saat son
ra ölmüttü. "Mutemet adam", 
timdi nasıl hareket etmek lazım 
aeldiğini biliyordu. Etrafın dikka
tini, ıüpheıini uyandırmamak la
zmıdı. Resmi yerler, bu adamın öl 
düğünü hiç bir suretle öğrenme
meliydi. Her ne pahasına olursa 
olsun, bu cihet, onların mutlaka 
meçhulü kalmalıydı. Hamiltonuil 
cesedi üzerinden yürünerek, Dil
lingerin izinin bulunmasına yol a
ça.bilecek herhangi bir ipucu ele 
geçirilmemeliydi. 

Bu ıebeple, çiftlik sahibi, gang· 
sterin cesedine kartı arkadqça 
davranamadı. Çon Hamiltonun ce 
aecli, ertesi gece merasimaiz orta
dan kaldınldı. Gizlice, F oks Rivet> 
civarında Osvego kasabası yakı
nındaki kumluk arazide bir kuyu
ya atıldı! 

Öldüğü anlaıılmadığından, ru
hu çoktan ebedi hakimin karıııı
na, yeryüzündeki hareketlerinin 
hesabını vermeğe çıkan Çon Ha
milton, öldükten ıonra bir hayli 
arandı. Zabıta memurlan, ellerin
de Amerika birle,ik hükfunetleri 
nin tevkif müzekkereleri, onu bu
lup öldürmek maksadiyle, aradı
lar, aradılar ... Onun boyuna yer 
deiittirerek takipten kach~ırn sa
narak aldandılar. Halb1,ki, Con 
Hamilton, ihtitr.al öteki dünyada-:ı 
hu hale gülüyordu ! 

Ancak 28 AP.tos 1934 te, Va
IİDllonda i~in içyüzü tesbit olun
du. Zabıta memurları Oavegoya 
tefhir Ye tethis ettiler ve ancak on· 
giderek, cesedi kuyudan çıkarıp, 
dan sonradır, ki ismi, etkili ve 
bahtı, unutulur gibi oldu! 

Dillinıerle doatu van Meter, a
ğır yaralı Hamiltonu çiftliğe ıetir
dikten sonra, en kısa yoklan Şi
kagoya ıiderek, malUnı olduiu ü
zere, otomobili orada yan sokak
lardan birine bırakıp kayıplara ka 
ntınıtlardı. 

Kendilerine ıelince, gayet sa· 
kin bir halde Şikqo içinde yqa
mağa devam etmiılercli. Halbuki, 
bu ıehrin zemini, "tabanlanm ya
kacak derecede aletli,, ayak bu
mamalan icap eden bir zemindi. 
Bütün zabıta, imha etmek malua
diyle mqguldü. Her taraf tetiktey 
di. Fakat, bütün bunlara rağmen 
de, o zaman Şikaıo, "Yeraltı dün
yasının Eldoradoeu, Şibcodur !,, 
diye belirtilerek methedilen tehir
di ! 

Dillingerle van Meter, kendile
rini pek te öyle sevinçle bağıra
rak karıılamıyan, bununla bera
ber kabul eden eski c:loatlarmdan 
birinin evine aittiler. Bu oldukça 
nahot ziyaret ıürprizile kartıla -
pn, Çeyms Probukoydu. Bu a -
dam, Nort Krovford Avenüde 
"2309,, numarada oturuyordu. 

Her gün ıazetelerde dostları • 
nın "harekitım" kocaman eerlev
halı bendlerde okuyan ve muhak
kak, ki kalben ve fikren iıtirak ve 
hürmetle, beyenerek takip eden 
Probaako, bu iki doıtu kapısının 
efİginde görünce afallamıı, irkil· 
mit ve gelenler, kendilerini misa
fir etmesi teklifinde bulununca da 
adamakıllı bir aarııntıya uğramı~
tı. 

Probuko, önce ıiddetle itiraz 
etti. Ellerini telula kımıldataraa;, 
tepinerek, bu tekİifi reddeden ev 
sahibi, bu reddinde israrla durdu. 
Fakat, Çon Dillingerin çehresi, bu 
konuıma ve münakqanın devamı 
ııraaında gittikçe tekallüa ettiği 
gibi bakııları da aertletiyordu. 
Probuko, nihayet reddine ball!k' 
bir bahane buldu. Parasızdı. Ace
le paraya ihtiyacı vardı. Fakat, 
Con Dillinger için para vermek. 
mesele değildi. O, orada kalması 
için bol bol para vermeğe h_~zır
dı. Pansiyon ücreti olarak gunde 
60 dolar teklif etti. 

Bu kadar külliyetli para kartı· 
ıında Probuko, yumupdı. Günde 
60 dolar, itin rencini d~iittirmit· 
ti. Her iki gangsterin evınde yatıp 
kalkmalanna, artık bir itirazı 
yoktu. Hatti, Con Dillinger, evini 
müstahkem bir mevki, küçük öl
cüde bir kale haline sokmağa ıiri
ıince de, aea çıkarmadı. 

Müteakip ıeceler de, kamyo
netlerle ve el arabalariyle eve ba
zı kimseler bezlere aarılı küçük ve 
büyük sandıklar içerisinde bir ta-, 
kım etyalar ıetirdiler. Bunları 
merdivenlerden ıüçle yukan çıka
rıp, yukarda sandıklan açblar ve 
etyayı yerleıtirdiler. Getirilen 
mitralyözler, icabında kapılarla 
pencereleri "oktıyabilecek" tarz
da yerleıtirildi. Ağır ve hafif ta
bancalar da, evin her tarafına, he .. 
hangi zaman el atılsa el boa kal- ı 
mıyacak tekilde konuldu. Öyle, 
ki herhangi bir baskın üzerine. 
Con Di1linger. evin hanıi tarafın
da bulunursa bulunaun, elini uza
tınca bir tabanca kapıp dütmana 
yaylım ate,le mukabele ederek, 
onları sıra sıra yere serip kendin• 
kesenkes koruyabilecekti! 

(Devamı uar ) 

Bulanları çıldırtan 
kanlı def ine 

100,000 dolarlık defineyi 
talihsiz bulacak 

' hangı 

Amerikanın Kolorado ıehrinde 
bir nehir kenarında 100.000 do&.r 
kıymetinde bir define yatıyor. 
Kendisini bulacak talihli bir &· 

dam bekliyor. 
Fakat bulan adama hakikaten 

talihli bir adam denebilecek mi· 
dir? Söylendiğine göre, içine kan 
kantınıt bir aeıvetten ula hayır 
gelmez. 

Elk. isimi verilen o nehrin kena
rındaki define dahi, birçok bn 
döküldükten, birçok insanlarınca· 
nı yakıl~ıktan aonr1a oraya ıömül· 
miiftür. 

Birçok kimseler, bu definev.i 
bulmaia te:~bbüa ettiler. Bircok 
kimseler definenin izlerini bulur 
~ibi oldular, fakat define bili ıi~
li ... 

1863 aeneıinde, evvelce d~ili 
harbe İftirak etmiıken, sonra iti 
eşkiyalaia dökmüı olan Con ve 
Ceyma isimli iki Amerikalı türr 
mitti. Birkaç ay içinde bu iki kiti. 
topladıiı avene ile, bütün Kolora· 
doyu titretmeie baıladı. 

Bankalara, yolcu arabalann~ 
hücum ediyorlar, katipleri mua
lan batında öldürüyorlar, arab.ı
lannı hiuettikleri zaman, ellerin· 
lardı. Hatti tenha mevkilerde bu· 
lunan çitfliklerdeki çocuklan bi •~ 
tabanca ile öldürüyorlardı. 

Bir taraftan da, albn bazinele · i 
zenainle,iyordu. Çünkü, bukı:ı 
yaptıklan yerleri yajma ediyo<'· 
lardı. 

Nihayet bükiimet, bunlara ku
ıı asker kUYYeti ıönderc:li. Birkaç 
• · kadar ardı araaı keailmiyen mu · • w 

h~ebeden sonra, Ç~vington isim\i DUnyanın en kUçUk~otörU 
bir albay, bunlan bır yerde kıatı• 
meia muvaffak oldu. 

Fakat haydutlar, yakalanacak -
larnıı hi11ettikleri zaman, ellerin
dekf altını saklamak lüzumunu Mı 
setmiıtiler. Elk nehri kenannda b'.l 
defineyi bir mağara içine gömdü
ler. Ve mağaranın ağzını büyük 
bir çam gövdesiyle kapadılar. 

O ıeceyi orada ıeçirdiler. Ss· 
bahleyin, hükUnıet askerlerinUı 
kufattıiı kordonu yarmağa ve ken 
diler'ini kurtarmağa çalııacakbla:. 
Tam bu planı tatbike teşebbüs et
mektelerken, vaziyeti öğrenen bir. 
çavuf, - ki onun karde,ini bu 
haydutlar bir baskın esnasında 
parçalamı•lardı - kum"ndanı ha· 
berdar etti. Ve biivi•lt bir ucunr 
mun kenarında yenide~ harp bat· 
Jadı. 

Öyle bir harp ki, bütün gün, dai 
lar, silah sesleriyle inledi. Aneak 
aktama doğru haydutların at"1i 
dindi. Hükumet askerleri ileriye 
abldıkları zaman ne görsünler 
Tam ümit ettikleri gibi iki ölü! 

Ölüleri, olduiu yerde bmJup 
gittiler. Sabahleyin onları ıöme
bilirlerdi. 

Dünyanın en küçük motörü Ber· 
linde bulunmaktadır. Bu bir oyun· ı 
cak değildir. Büyüklüğü 16 mili
metredir. Elektrik cereyanına rap
tedilince bir beygir kuvvetinin 
ellide biri demek olan 15 voltluk 
kuvvet istihsal etmektedir. Bu kü· 
çük motörün içinde, milimetrenin 
ellide biri inceliğinde 500 metre 
tel vardır. Saç kcsmeğe mahsus 
makinelerde kullanılmaktadır. 

Bir senede u,s1s do'dor 

(Deyli Herald) gazetesine ıö
re, 1936 - 1937 yılında Sovyet 
Rusyadaki Tıp Fakültelerini ik
mal eden doktorların ıayısı 11.515 
tir. Bu rakam geçen seneye naza· 
ran yüzde üç yüz fazladır. 1928 
yılında Tıp Fakültelerine kaydo· 
lunan talebelerin sayısı 23.350 dk. 

· Genç doktorlar Ruıya köylerine 
ıönderilmektedirler. Bunların ek
serisi çocl'!k hastalıkları mütehaı· 
ıısıdır. 

Konu,an köpek'er 

Münhen mezbahası baytarı Ot. 
Maka Müler, konuıan Vaymar kö
pekleri hakkında bir kitap yaz
mı,tır. 

çiyi hazineye yaklatma.Jctall 
koydu. Fal~at bahar geliri' 
derhal arar.uığa çıktı. 

Tarif edilen yeri buldu. 
F aka t heyelanlar. birçok }\ 

ları ve tatları o mevkie öyle ~ lar 
üste yığmıfh ki, haydudun .O 
lı ğ ı şekilde, ağzına ağaç tıkab 
mağara görülemiyordu. 

lh~iyar çiftçi bundan .onra, f "c 
f, ::ıraları araştırmağa baılad•:t)J ı~ 
hıt, etraf mağaralar ve geçı l\a 
c' ?!uydu. fa 

Ye 'se d Ü§tü. Fakat ayni za. ~k 
azmetmiş bulunuyordu. Cı tıl 
bir kulübe kurarak, sistemli 
te bir araıtırmağa koyuldu. . 

Seneler ıeçti. ihtiyar çiftÇI t 

arayordu. Fakat elan mahut ~ 
ğarayı bulamamııtı. f "~ 

Diğer bazı ahali gelip orad'f 
leımeğe batladı. Onlar ya~:W ç 
vq bu ihtiyarın ıırrını öğr~lı". 
Ve bir efsane zannettikleri bit, İ )' 
zinenin peıinde. senelerd~l1 , 0 

koıtuğunu ıörerek onun deh 0 

ğuna hükmettiler. • 
Bundan ıonra çiftçi, mesel•Jtl ) 

dükkana ıirae, dükkancı ke.,.,.. 
ne gülerek töyle derdi: 

- ln,allah ıünün birinde b';, 
neyi bulur ve bütün dükkin•JOI ~ 
tın alırsın. 

ihtiyar, bunlara a)dırmıyorcl" 
Güniin birinde bütün keııd' 

le alay edenleri hayrete dütil 
ğinc emin bulunuyordu. 

Nihayet bir gün, ete 
birlikte ıehre indi. Bir büyük 
jaza.ya girerek ne var, ne 
her ıeyden ıamarladi. Majazt 1 
hibi, ihtiyarı tanıyordu. Fak•' tı' 
nun bu kadar mal alamıyacai' 
dar da fakir oklufunu biliy~r~ 

- ihtiyar, dedi, senin balıO uı 
tur. Latife edersin biliriz. f~ 
takanın bu derecesi olmaz. ~ J .. 
aldıklarımn parasını neyle OOU 

k . ' ce sın. 14 

O sırada ihtiyar çiftçi cebİO~~ ıı 
bir avuç altın çıkararak tel~ el ı j 
iistüne attı; bir avuç ta öteki t 

binden çıkardı: ~ 

- l~te bunlarla! dedi. 
Mağaza sahibi tatırmııtı: dal~ ~\ 
- Aman, diyordu, sen ar• I~ 

hazineyi buldun ha! 511 1 

- Evet, ne zannediyortuJI-~ 
bunları evime ıönder. Ben d ~ 
bir avukat aramaia aidecei ~ 

Teliıa mağazadan çıktı· ·~ 
kes ona bakıyordu. ihtiyat ~•' 
filhakika bir avukat buldu· tıl 
hanesine girdi. Fakat heyh•~;,iıı' 
konuımağa batlarken, keP 
bir hal oldu. Az ıonra öldii- ,1 ' 

Hazinenin nerede olduıu:: 
latamamı9b. Hazinenin.-! "cı' 
kendisiyle birlikte ıitmiftl-~ 
ve Ceymı haydutlarınnı öl~-d t 
ğü imanların kanına boyaJJP"""'cJ'
lan uf11rsuz hazine, hali ı.ıd1 

Fakat ölülerden Con isimli olan 
fena halde yaralanmıt olmasına 
rağmen bili ölmemitti. Geceleyin 
kendine geldi. Muharebe meyda
nından ııürüne silrüne Gahnsmen 
adında ihtiyar bir çiftçinin evine 

En zeki köpek soyundan seçı- ruyor. ;/ 
len bu köpeklerin alfabesi, savı ___________ __,,, 

geldi. 
Glamımen, haydudu evine aldı. 

Onu kurtarmak istedi. Fakat o, fe
na halde yaralanmıtb. Ölüm mu· 
hakkaktı. 

Y attıiı yerden, ihtiyar çiftçi 
Palmsmen'e, gömdükleri define -
den bahsetti. ve nuıl bulunacaiı· 
nı anlattı. 

"- HükUınet askerleri alacafı
na, sen al o paraları, zenıin ol, da
ha iyi!" diyordu. 

j\skerlerden olan korkusu, vel 
kıt karlan, biTkaç ay, ihtiyar çift· 

usulü üzerine tertip edilmiıtir. B\I 
alfabeyi öirenen köpek havlamak 
ve ayaimı yere vurmakla makıa · 
dını anlatmakta ve insanlarla ko
nu,maktdır. 

Baron es fon F reytag' ın köpeği 
ile konupn doktor ıunlan anlat
maktadır: 

Önümüzdeki duran meyvalarla 
peynirden hangisini tercih ettiği
ni köpeie sorduk, peyniri iıtedı
jini söyledi, maksadını anlatırken 
birkaç kere havladı, ayağını altı 
kere ye~e vurdu, alfabeye bakın· 
ca, anlatmak istediği ıeyi anladık, 
peyniri neden tercih ettiğini so-

runca da, meyvalardan d~ "' zetli olduğu cevabını verd•· 

Habe' lmperatoru1111• ~· 
hauraları ~ ~t: 

Geçen ytldanberi hatı~ ' 
yazmakta olan Habeı lnıP~ 
Haile Seliaiye, konturat ut""'.J 
dığı İngiliz tabiine bu ha~ 
lngilterede neıretmekten ~ ' 
tiğini bildirmittir. lmpar~~d ~ ~~ 
zamanına Ye Habeı • ltab- ~ .; 
bine dair olan bu hatıral~~ 
ri, (Siyasi sebepler) ~· · 
durdurulmuıtur. 



lznıitle Hereke arasında 
güzel bir yolculuk 

ravu . . 
~ zun dumanları-Göçmen evlerı-
ozgat türküsü - Çocuk kampı 

lzrnit (H . 
Yıı.. Renk rusus~ ) - lzimit garında raber. Gel kerem et, Dedeyi nereden 
a~. elbis l :n.k _ınsan kalabalığı .. Ak tanırsın? •. ,. .. 
•Uziilen bahı· 1 ı~de birer martı gibi Tren müthiş dolu .. Ağustos g~n: 
lnahrnu l rıyelıler. Çizmelerini.n şi kızgın bir saç gibi .. lnsan nefes .~rı 
~ rı lil\J> l ~rını şaklata şaklata gezi • birbirine bezenmiş Her taraf ta go • 
.tı açıkay ar .. Saçları taranmış, yaka nül sarhoşluğu var... . . 
~ara, la' .ceketsiz. şık delikanlılar.. Kompartmana dönüyorum. Sızını 
'dl'. cı"ert, Yeşil güzlü genç kız 
~u b· 1 kırçıl sakallı ihtiyarın ~özl,.ri ışıl ı~ı1\ \'e b ır t:.ınit alemi<lir. ''Nolur sevaptır. Bir doktor sa_g ; 
'fren u rnnnzar" cic!dcn enfestir. ver ..... der gibi .. Genç kadının go~ ~ 

\>e l'eşiİ ycl~ş:ı RÖğ\in, yeşil de~izin ri ''Kurun,. eahifelerine d>ılmış: .. a 
)'or. t• ll;rlükl .· ·ıı·v• d 1 d 1 1 zl rna dıtfill • }\< l\orfe . beı ın yeşı ıgıne " r • ga a ga saç arı, omu ar · 

aRıt fcıh ."1n ağrını yarıyor gibi.. yor. .1 §aın )'ı'" rıkasını bir azamet ve ihti Ve teluraf direkleri devrile devrı "'· 
~· l~~~t~ı halinde ınkaınızda bırak ger-it res;ıi yarıyor ~imdi ... 
eıtıı . ı ın k t k b 1 b l }J k etırıj 

8 
• a ·at, set set, o o , ıf'TP eye ~iriyoruz. V 

Körfc eçıyonız. Tren, soluya soluya duruyor.... e 
ltıehabet~de bayram var. ''Yavuz, bir lahzada köy çocukları ''Kampı,, nın 
~~aş1y0 v\ hağmet hamlesi ile ya - kızıl ışıkları yıldızlaşıyor· 
\> lııı, dur. emada şeritlediği, koyu, Ata ti.irk rocuklarmm arasında ya· 
ar ki, 8~a?ın yurda öyle yayılışı şayacağım bahtiyar bir günü~ olanca 
Nazlı b?tıne doyamıyorum. zevkine göniil vererek, ilerlıyorum. 

8a"lar1rn ır fısıltı ve içli bir sızı ile Bu kampta gördiiklerimi size ayrı 
~~ .. ı tel tel d w • • w ruYalar .. '.. agıt~n. ruzgar, u • ca yazacagım. KAL 
~ Ba§111ı, b' &oruyor gıbı sevdalı.. t CEVDET BAY 
0rıırn 1\ ıran kompartımana çeviri 
~~ bir kr~I s~kallı bir ihtiyar ve iki 

I . a ın ıle göz göze geliyo -

~. htiyar ol k ~l'ııllı, Y cuyu saygı ile selamlı . İzmirde Alsancakta "iki buçu pa-

buçıık paıa 

için kavga 

' ra" yüzünden az kalsın bir cinayet o-
l\ Bcrh d ı· dur· Uı)'0 ur ar ol evlat. lacaktı. Hadisenin şek ı §U • 

~ r. 250 gram ekmek istemiştir. · 
1% aysı diy d Şükrü adında blris. Alsancakta fı-
ırı ... %ı.§ Ji·brn an, Malaty!ldan ge rıncı Osmanla kardeşi İbrahimin fı-
tı""f. l<e~d' ? reklerinden rahatsız • 1 eaRlık 18ıne, filan, filan doktorla rınına uğrayarak uzattığı yüz para i e 

......_ S Vermişler. 250 gram ekmek istemişti. 
lıı-ıJ en dal o sırada tezgahta bulunan İbrahim, 

Q: ııcvaptır~a tevatürünü bilirsin, müşteriye daha on para vermesi Iıizım-

~
~~.ı::ır geleceğini söylemiş ise de, Şükrü ken
h \ı11 

~' 11~ b d disinden az evvel gelen bir arkadaşının 
~ tk ve .n e filan filan doktorları on para fazla vermiş olduğunu iki Yüz 
'- /\1 rıyoruın. D "' l h elli gram ekmeğin tutarı, yüz iki bu-
İ)c ;ö ... ~uradını versin. çuk para olacağına göre, narhtan fazla 

D gus geçiriyor. . para talep etmenin doğru olamıyaca-
b,. erine d * • ğmı söylemiş .. Tezgahtar İbrahim, alış 

lleı e c ·· l b d 1 ·k· ıı ıt, sır l goçıncn v erinin enek verişin civcivli sırasın a ge en ve ı ı 

11 
Yıl, k a anışları ne latif. Daha ge hu-;uk pnrayı ''esile ittihaz ederek, alış 

, 8lttlarıarb kavruk bir toprak olan verişi s2kteye uğratan bu müşteriyi 
it ı nas~ u kadar göniil açıcı ola başmdan savmak istemiştir. İçeride 
~"alisi~. ~~~ınin etmeli idi L iz . bulunan kardeşi Osman da işe müda· 

111 
~ Arıa 1 uşündüm: Hamit Os _ hale ederek müthiş bir miinakaşa çık

. 1Stir;ıh Y~rda dönmüş vatandaşla mıştır .. Fırıncı Osman, elindeki ekmek 
1sti atıni t • k · · k b w 11 k k d k k t rahar . emın etme ıçın en ıçagrnı sa ayara ; apı an çı ma 

~ lı'ı<lt§and:1 1 ne kadar feda etmişti.. istemiş, fakat fırın içindekiler tarafın· 
81ta~ kal ı~e binecek,, gecelerce uy dan buna mani olunmu5tur .. Bu badi
Dctj acak kadar... senin cürmü mcı::hudu yapılmış ve suç· 

.ı İy0r~ı~cyl, ~u ri'.yaları göre göre, !ular hakaretten ve bıçak çekmekten 
ıt. "' h d D d nöbe•çi malıkcmeve verilm 1şlerdir. 

ij "açh b. ..a za e arıcanın ağı • 
lc11ekı a~:darı görüniiyor. Ve ye- Hakim: bu hadiseyi çok inceledi; 
yilrııh-..edrde salkım salkım iiı:ümler. müşteki davasmrlan vnz gr.çtiğini söy-
' ··• ak· b ledi, şahıdler hakaretin mahiyetini an-
t) Ne k 1 abnnın canı çekti: laltr .. 
ıyA adar ~iizel ! · · ı 

h " ttı 1 Hakım: hPr ilci cihetten de sur;lu a· 
llİr t.. ırı dandı. 

Q.,y rııı beraetine karar verdi .. 
' Bf!rÇekna, bir de iiziimlere bak • 

len güzeldi. 

'ı'()ı" d * ,. 1ı.; ev 
d \ll:ı~j L <ını \!dİ"'oruz. 

ltıı e ııaf ' f J 

'~ O İ.i •1• tertip dolaşayım de -
~~ilti y tıctı mevkiin kanepel~rinc. 
~1• anlamış delikanlılar gör • 
o~ 

l(l11ı t Tllıkf>'t l d , . . 
ı:; ıe ~o ıu fi !I'' u ııı c nm. 
..ı l'b • Y?eYEnıiın garip halimi. 
'\)ı,_ LC (]" 
D·ıqıı &il 0 ndrrdim nazlı yarimi 

1~c ha 1'nıclinı anıaıı .... • 
b Ner [.~ırıyorlardı · 
( 1f!<:ck ısıniz.I 

llaıı ki b: oldum. 
~ ~{·~ı: .c~vvaliyetle alaz alaz, ya 
' "' --tını .. 1 . . d'l D 'roru l goz erııne çevır ı er: 
'•~ilet nı uyuz. 

'li rtlt~\u 
~~tı ~lıraı Yuz., deyinr~ içimde 
'- l'ltdu~r canlandı: Ve gayri ihti 

f)Cd , 
/\ sa ... 

'- "\tsla g mı? 
' • )' llt::. tı lle alemde? 

I}'" "n k' '- ~ l'ıti). ttapçısı Atalay ahbabı 
~ if=ıt R . 
~trılu d aınıy,- selam siiylevin .. 

'
1
, a~E\ 05tlar, giimiiş köstekleri 

Seı~ı:Yllaya, gülcliiler. 
ın, dediler, başımızla be 

Pastat?r açikta 
satılmayacak 

Sanc-lnviç ve pastetların açıkta sa 
tılmamcısına karar verilmiş, alakadar 
fara trbligat yapılmıştır. 

Buna ı-iayet etmeyenler cezalandı 
ıılacaktır. 

1 Yeni eserler 1. 
Edeb·ya rosatl 

Değerli cdt"biyat muallimleri1nd~n) T h. "l ev evı Bay Tahir Olgun ( a ıru m . 
"Ed b' L· . . ·ı bir kıtap c ıyat ugatı,, ısmı e il . 
ne~retmiştir; edebiyatımızda ~u ha e
mlmış olan ıstılahları tarif ~e ıza) be 

1 
den bu C8er, lise ve ünh·ersıte ta etet 
silf' alelumum c!!!ki edebiyatımı;' da 
·kik etmek isteyenler için pekd a~z 

· e erı · 
lıdır. Alakadarlarına tavsı::re 

Erzurum thfl6 1 
. nıüdürii 

Adli \'t- vekaleti neşrıyat (1 t'bdat 
Nedim Uluscıkul tnrafında~lk ~~reke 
alPyhinde Tiirk ulu"unun !

1 
b',. eser 

ti - Erzurııın ihtilali) adı 1 el ı . it ha 
d·ı . . 1 evve e a 1 

n~re ı mıştır; otuz Y1 d r'ız 
h 

. . ·ye e e · 
liraları mu tcvıdır: tavsı 
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Kahve rengi erkekler 
tehlikeli 

Beyaz derili lngiliz kadınlarının kahve renii derili er-~ 
keklere karşı muhabbeti tehlikeli görülmeğe haşlad-; 

Siyah ve esmer derili insanların 
beyaz derili İngiliz kızlariyle ev
lenmesi İngilizleri endişeye du· 
tilrmiye başlamıştır. 

Filhakika, bazı İngiJiz kadınla· 
rı arasında, koyu renk derili in· 
sanlara karşı rağbetin e.rtmış ol· 
duğu görülüyor. 

Son günlerde bir İngiliz haftalık 
gazetesi;1de §Öyle bir havadiı çık· 
mıftı: 

"lngiliz ünir.ıerıitelerincle oku
yan birçok Hintli talebe, her ıene 
lngiliz. kızlariyle evleniyorlar.'' 

Bu vadide gayet enteresan bir 
vak'a anlatan İngiliz kadın mu· 
harrirlerinden Jane Doe diyor ki: 

"Birkaç yıl evvel, çalı~tığım ga
zete vasıtasiyle bana bir mektup 
geldi. Mektup, kocau Harbi Umu· 
mide ölmüş ve yalnız bir kı~ı ola.n 
dul bir kadındandı. Fakır hır 
semtte oturuyorlardı. Benden, ken 
disine Londrada if bulmamı rica 
ediyorlardı. 

Elimden gelen tavauutta bu
lundum. Kadının da talihi varmış. 
itleri yoluna girdi. Fakat çok sür
meden kadıncağızın felaket dev
resi açıldı. Çünkü kızının aık ma 
cerası batlamıttı. 

Silviya adını vereceğim on do
kuz yaşındaki kızının atk macera
sı genç, güzel bir Hintli talebe ile 
idi. 

Yalnız bu atkın, erkek ta.rafın-

*-----.. 
Senelcrdcmberi Hüul:istandaıı 

Lo-ıı.draytJ oh•um.a1·: içm gelen bir 
·tal.ebe ak1ııı vardır. Bıı talebelerin 
Londrada nasıl yaşadıkları ve 1ıc 
yaptıkları §iiphesiz herkesin me-
1'tıkını tahril> etnıi.ştir, Buna rnğ
men bu talebelerin esrarlı hayatı
tıa aid şimdiye kadar hiçbir if§aat 

• yapılnıam1*ttr. Sadece son günler
de 111giliz efkarı ımıumiycsinin bi
raz kımıldadığı görüldü. Çü.nkii 
tale'bcl.erdcn birçoğunun çalışma 
saatleri. haricindo flört yaparak ln
giliz kadrnlariy1.e kontt1tukları ve 
eıılendiklcri tcsbit cdilmi.ytir. 

Belki bu n~ühim bir hiıdise de
ğildi; fakat bu talebeler zaten 
Hindi.standa. euli bulımdukları içiıı 
iJ.."i karılı oluyorwrdı. Yazıda ln
giltercde looif.mlar arasında büyük 
hepcoan d<Jğllran bu h<Üli.scııin 
taf.ril<itrnı okuyacaksııııZ. 

dan yana uydurma bir ıey olduğu
nu da kaydemeden geçmiyelinı. 
Çünkü Hintli, kendiıinin, memle· 
ketinde pek zengin bir familyaya 
mensup olduğunu milyonlara sa· 
bip bulunduğunu söylüyordu. 

Halbuki. her ay eline geçen ga- .. __ , ____ ._ _____ ..,,. 

yet ehemmiy~taiz bir p:'"ra idi. 
Hatta ev kırasını bıle hazan 

vaktinde veremiyomıuf. 
Bütün bunları, o zavallı kadın· 

cağızın evine, çay içmeğe gitti~i'!1 
zaman öğrendim. O sırada Sılvı
ya, sevgilisi Hintli talebe ile, park
ta geziyorlarmıf. 

Annesi dedi ki: 
- Anlatamıyorum kızıma.· An· 

J tamıyorum ki bu sahte adamla 
:.yatını mahvediyor!.. Bana eski 
kafalı olduğumu söylüyor. Ve biz\ 
kendi ırkından o)mıyan erkekle 
evlenmemek hususunda eskiden· 
beri kafamızda yeretmit olan küf· 
)ü an'aneden kurtulamamakla it
ham ediyor. 

Ben ıöyle cevap verdim: 
- Bu adamın memleketinde, 

kendi sınıfından bir kızla evli ol
maıı da muhtemeldir. 

- Evet, bunu da kızıma söylü
yorum. Fakat ıevszi1iıinin böyle :
ki karılı olmak ~ibi bir adilik ya
pacak karakterde olmadığını id
dia ediyor. Bu noktayı, kendisile 

tt 
konuşmuf. 

Mevzuu bahsolan Hintli, bir 
Hindu idi. Hinduların izdivacı ise, 
Jngiltere tarafından t~nınmadı~ı 
icin. memleketinde evlı olan hır 
Hindu Avrupada · evlenirse bil" 
taaddÜdü ıevciyal vAziyeti r.ıkar
mıf olmaz. Anca~. ~ vrupad~. ~v
lendiği karr1ını Hındıstana şrotur· 
dükten sonradır ki. orıtda ikinci 
bir lc:arı ile kl\r11rla"acakt1r. 

Bu 1,aziyeti, kadına anlathm. 
Gö·'·rinde ümit mih yandı: 
_ Bunu kızıma söyler miıinit? 

dedi. • 
Söyl;.,ece:Yi...,i v"d,.ıHtm. P·ıntnı· 

la b~rabP.r rtaha birçok §eyler de 
sö,,ll°v,.cektim. 

OP.rlre11 ka..,ı Vl'rt' 1 ~"·. S• ... ~'"· 
.. l Jııg·ı)i?: k17:ivle bırhkte Hıııt-

Ş?uze · k ki 'd' 
1. k e' ,ı; Hi,ıtlı ,."' , ... , ı ı ı . 
' r.r.cu r · d. M" 'k 1 ,.. .. J • ı-- ..ı:c.,. .wibiv • uzı l\ 

'•0'7 i"rJ - ~ 

bir-ahenkle konu5uyordu. 
Fakat genç İngiliz kızını en çok 

cezbeden 'ey, bu Hintlideki "cin
ai cazibe" idi! 

Bu öyle kör ve hayvani bir hal
dir ki, ıenç kızları çok defa ağı· 
na dütürdükten ~~11ra, bütün ha· 
yatı müddetince İr.i<İsar ve keder 
içinde bırakır. 

Zavallı Siliniya ... 
A~ınacak vaziyetteydi. Çiinkü 

kendisinden dahl'. zorlu bir kU\'· 
vete kapılmıf, onun tazyiki al· 
tında bulunuyordu. 

Genç Hintlinin gözlerine bak-

tım. 
Ve kendi kendime dütündüm: 
"Atk. ihtiras ve kadın hnkkın· 

daki hakiki fikri nedir bu ada
mın? .. Bu ahmak, küçük ııarııın 
kız _ ki timdi kendisini, onun ~· 
yakları t.:cuna atmakta~ır -. o ıH· 

Yah insan için ıadece bır mınyon, 
.b '? beyaz oyuncaktan 1 aret m,ı · 

İngiliz k~iyle evlenmeğe ra~ı 
oluyor. Çünkü o kızıı:ı 11ka.rakterı, 
''Ya izdivaç, yahut hıç hır esasa 
dayanır. Yani onu almazsa, hayat· 
larr~ın birleımesine imkan yok
tur. O yüzden mi evlenmeğe mec
bur oluyor? Yoksa bu adam, ken
di memleketinde - an'aneye göıe 
yafıy11n - ailesinin bütün itirar 
larına meydan okuyacak kadar ;ı~ 

h k.k. 'd' '" kında satr.imi ve a ı ı mı ır. 
Bu dütüncelr.rime kendim de 

cevap veremedim. Fakat az ıonr~, 
genç Silviva'yı yalnız b~ııın~ hır 
k1'nara cekerek ""a vazıyetı Jl\Çlk-

anlattıP.1. "Cinsi cazibe" nin 
{;divaç "8 ,.,deti ivin tehl~k.eli .m.,. 
J11'1•tnr. hirkaç ay sonrakı ınkııarı 
an11'ttım. 

Evlendikten sonra kncasm111. 
kendisini Hindistl'\na götürmesi 
ve orada bir ort3.kla knrtılaşması 
iht:f.•,Jinden htth!!~ltim. 
Doğacak esmer çocuklar lfl\· 

ret ettim. Onların. Hintli koca· 
nın iararı üzerine Hint an'anesi 

Kahverengi bir 
e1·lwğin eline dil§· 
mü§ bir beyaz ka
drn.. Hi1uiastamn 
bilyiil> ve esrarlı 

mabetlerini iahay
yiU ederek culcn
mi§ti. Falcat or.aya 
hiçbir tıakıt git
mek f ırsatı111 lmla
mrıyrıoo k.. • 

üzerine yetiştirilmesi ihtimalleri•' 
ni anlattım. 

Mesela doğacak kız çocuklan
nm, daha çocukken bir batkasiyle 
evlendirilmesi gibi tehlikeli içti· 
mai vaziyetlere itaret ettim. 

Genç bir kızın kalbini iıtiyereK 
kırma kkimin elinden gelir. Fa
kat o sarısın, zanbak gibi kıza el 
koymak i;tiye nHintli, hakikatte 
ahırcının oğlu değil mi imit? A
hırcı olmak fena bir §ey değil. 
Fakat oğlan y~lan söylüyordu. Bn· 
basının nerde ise mihraca olduğu
nu uyduracaktı. Ahırlar temizle· 
yen babası, efendisinin pek gözü
ne girmiş bir İfÇİ olduğu için e· 
fendisi ae onun oğlunu Londr.a· 
ya tahsile gödermİf ... 

Silviya tereddüt içinde bulunu· 
yordu. Derken. bu Hintlinin, ev
velce oturduğu bir diğer evde, hat 
ka bir lngiliz kızına ayni vaatlar· 
da bulunduğu meydana çı~az 
mı? Hind is tanda da küçük hır ka· 
rısı olduğu öğrenilmez mi? 

Demek Londrada İngiliz kızla
rını tuzağa dütürmek için. baıka 
ırktan adeta bir cemiyet mevcu:-

tu. . • • 
İngiliz kadın muharrırının yazı· 

nı buraya kadar okuduktan son· 
Si hl'k ' f ra timdi, verilen te ı e ışare ınc 
gelelim. 

Mademki Hindular arasında y~· 
pılan gayri samimi izdivaçlar, İn
giliz kanunlarınca meıru ıayılmı· 
yor. Bu suretle Londrada bulunan 
Hintli erkekler, kendilerini serbest 
sayabilerek batka İngiliz kızlari~
lc evlenebilecek hukuki serbestı· 
yi haiz bulunuyorlar. 

Şu halde. Hindu izdivaçları in· 

giltere Laraf!ndan da kanu~i ~la· 
rak tanınırsa, İngilterede Hıntlıler 
İngiliz kızları aldıkları takdirde 
"iki karılı olmak" ithamı altın
da bulunacak, ceza yiyecek, ya· 
hut bu gibi tetcbbüılere giritemi-

ycccklerdir. . . . •• 
Bazı gazeteler §ımdı bu f ıkrı ı· 

)eri sürüyorlar. Diğer taraftan Hin 
di!tan nezaretine, yine bu 
mevzu üzerinde müracaatta bu· 

lunulmaktadır. 
Zira, Lon<lradt\ evlendikten ıon 

ra, Hintli kocalariyle Hindistan& 
giden lngiliz kızlarından çoğu, o· 
rada küçük bir ortakla kar!ılaıt~k: 
tan ba~ka, o hayatın an anesı11ı 
kaldıramamak gibi bir diğer fela-

kete daha uğrayoı. 
Netice itibariyle beyaz derili 

kRdınları. herhangi diğer renkte 

ırktan erkeklere kaptırmamak İ • 

çin alınmaktft olan bir te<lbirdir ... 
Beyaz erkekleri de,.ayni surette 

zenci kadınlardan mu haf aza et· 
meğe çalıtmaktadırlar. 
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Dekahn hayatı 
(Ba§tarafı 6 ıncı sayı/ada) 

ğerleri de ona hayran olup, ak:l 
danıtanların mektupları. 

Alimler onun ortaya koyduğu 
kanunları tenkit ediyorlar veya ü
zerinde izahat istiyorlar, Dekarl 
ta onlara f elsefeıini anlatan uzun 
uzun mektuplar yazıyordu. 

O devir Galile'nin "Dünya yu. 
varlaktır" dediği devirdi. Dekart 
ta "Dünya kitabı" nda bu fikre is
tirak etmiıti. Fakat Kiliıe Galil~· 
yi "dinsizlikten dolayı" mahkum 
edince, Dekart bu eserini neşret· 
mekten vazgeçti. Çünkü, içtimai 
hale intibak etmek onun kaidesi 
değil miydi? Demek ki Kilise ye· 
nilikçilere galip geliyordu. De· 
kart Ariıtot'a karşı olan mütema· 
di ihtilali temsil ediyordu, halbu
ki kilise Aristotun kaidesini öfre· 
tiyordu. Onun için, Dekart esasen 
fÜpheli idi. Kiliseyi daha faT.la 
eüphelendirmemek için ıuıtu. De
kartın bu intibakçılığı üzerinde 
bircok mürekkep ('~rfedilmi~tir ... 

Freud'dan evvel ge!en 
Freud 

Dekart'la Freud (Froyd) ara
aında da çok yakınlık vardn" On 
yedinci asırdaki bu filozof, Freud~ 
dan çok evvel onun nazarıyeıin; 
ortaya atmı§tr. O, bu nazariyesin
de "ıuur aleti" kelimesini kullan
mıyordu, fakat şu, aynen Freudtın 
na~,, frıesi değil midir? 

"Ba.zı kimselerd.e bir takım nef
retler vardır: Gül kokusuna yahut 
yanlarında bir kedinin bulunma
sına veya bunun gibi ıeylere la·' 
hammül edemezler. Gayet kolay· 
ca düşünebiliriz ki bu nefretleri·.ı 
ıebebi tudur: O adamlar hayatla- 1 
rının ilk günlerinde veya aıınele-1 
ri onlara gebeliğinde bu nefret et. 
.ikleri ,eylerin teccvüzüne .ığra-ı 
mışlar \~ya onl:.:-clan nefret ede
cek bir vaziyet hasıl olmuttur. Zi-ı 
ra, anneleriyle çocuiun harekfll
leri arasında rabıtalar vardıt, çün 1 
kü çocuk annesinin karnıdır. O 
suretle ki, bir adama zararlı olan 
ıeyi ötekine faydalıdır. Gül koku
ıu, belki o adama, küçükken baş 
afrııı vermittir, veyahut kedi kor
kutmu9tur. Runu kimıe ıarmemi,
tir, kendiıi de unutınuıtur bile .. 
Fakat o zaman duyduiu bu n~: :~t 
hayatının sonuna kadar ruhuna 
aaplanmıt olarak kalır." 

Kiliıenin ıua.bına ıelmekten 
korkan Dekart F ranaadan uzakta 
ya9amııtır. 1844 ten &liimUne 1·a· 
dar Pariıe Uç defa ıelmittir. K~n
diıini ismen tanıyan ıençlik, on:.ı 
hararetle karıılamııtır. 

Dekart 1644 te "Felıefenin um
deleri" Princ:ipeı de la Pltila.oplie 
eserini neıretmiıtir. Filezof bu 
eserinde, dünyamn yuvarlak ol
duiu eıaıını ihtiyatlı bir ıekilrle 
yazm19tır ..• 

Akşehirde sel bastı 
( Brı~tqrnf ı 5 inci ıa 'lfado) 1 

Kaı;a.barun i~me &uyundan gayri co 
§UP akmakta bulunan suyu belec!iye ta 
rafından yaptmlan ufak mtkyasta ha 
vuz:lara doldurularak halkın banyo ih 
tiyacı temin edilmi!tir. ÖnümUzJeki 
ıcnc belediye bu havuzlan Anko.rada 
olduğu gibi bir plaj haline getirmek ta 
r.avvurundadır. . 

Şehrin elektrik tesisatı tirket~e veri 
len bir karar üzerine istasyona kadar 
temdit edilmi§tir. Şehidler lbideııinin 

inpatı da bugünlerde ikmal edilecek 
tir .. 
IGDTRDA. SATIŞ KOOPERATIFLE,'

Rl KURULDU 
Ankara, (Telefonla) - İktisat veka

leti ve ziraat bankası Iğdır mmtaka
smdaki pamuk müstahsillerini teşki
Jltlandırmt§lar ve kurulan tarim kredi 
koperatiflerine muvazi satı1' koopera
tifleri teşkil ederek riattı amşakNvc 
tiflerini teşkil ederek tarım satış bir
liklerine bağlanmıştır. 

Kurulan bu birliğin umum müdürlü
ğüne ikinci umumi müfettişlik iktisat 
müşaviri Bay Şükrü Kasapoğlu tayin 
edilmiştir. 

Şükrü Kasaboğlu zirat vekaletinin 
mütehassıs memurları ile birlikte bu
günlerde vazifesi başına hareket ede
cektir. 

KAVUN VE KARPUZLAR NBRELE
RE VE NASIL SEVKEDILECEK 

Ankara, (Telefonla) - Ziraat Ban
kasının Uzunköprüde te§kil edeceği 
kavun ve karpuz tarı msatıı koopera
tifinin nerele ve ne suretle kavun ve 
karpuz sevk edeceği işi üzerinde ıira.
at bankasının kooperatif ıubeıince 
ciddt tetkikler ya.pılmakta.dır. Müs
tahsilin kooperatife tevdi ettiği mal
ların en verimli tekilde N.tılabilme&i 
için teşkilat kurulmuı ve kredinin bu 
te§kilata muvazi olarak yapılmuı me· 
seleleri ürerinde tedbirler a.lınmı§tır. 

Bu sene kredi kooperatifleri cephe
sinde bütün işler ikmal edilecek, bu
nu müteakip satıı teıkilltına da baş
lanacaktır. 

KARADENiZ MINTAKASINDA 
KURULACAK KOOPERATiFLER 

Ankara, (Telefonla) - Karadeniz 
mmtakasmda fındık satıo kooperatif
leri kurulmasına önilmüzdeki aene bq
lanacaktır. Satı§ teşkilatına girlell
mezden evvel bu mıntakada. ta.rim. kre
di kooperatiflerinin inkişafı imklnla
rınt t~kik ve te21bit etmif olan heye
tin tayin ettiği esaslar dairetıinde e
tlidler yapmak ÜT.ere Ziraat Ban.kası 

kooperatifler mUdilr muavini Şükrü 
Ulay bu ha.valiye gönderilmektedir. 

.. 

Tayyare Piyangosunun dünkü keşidesind• 
kazanan numaralar 

Listede kazanan numaraların ikramiyelerini Eminönütıİ 
1 ekkoılu Cemal gışesi derhal ödeyecektir. 

No. Lira 1 No. Lira 1 No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira 
101 30 160 50 1 51 30 972 30 21 200 686 30 
367 30 172 30 64 50 997 50 92 100 980 50 
394 50 210 50 189 50 16013 50 138 50 983 30 
410 so 232 100 323 50 50 30 177 100 992 50 
423 200 243 30 338 50 16130 50 22196 30 28002 50 
441 50 466 30 10487 50 145 30 239 30 12 100 
444 100 533 50 523 30 302 30 247 50 30 30 
515 50 744 30 656 30 352 50 366 30 22 100 
525 30 806 30 751 50 447 30 459 30 69 30 
529 30 602 jO 766 50 487 50 489 30 162 50 
748 30 11829 200 532 30 541 50 506 30 174 30 
155 30 285 30 600 30 561 30 581 30 223 50 
863 100 288 30 725 30 643 30 60R 50 280 50 
891 Sil 390 30 908 100 716 30 65.'' sn 310 so 

1009 30 502 100 941 200 821 100 698 30 362 !O 
112 50 544 30 958 50 907 50 73.'i 30 371 30 
125 so 55~ 30 959 500 927 30 77q 30 477 100 
14R 3!'1 672 200 118025 30 171198 30 93!i 30 480 30 
214 50 81 Q 30 17 5 50 149 100 23040 30 525 30 
31~ 30 822 50 845 30 240 30 138 50 529 30 

~~~ ~~ 6~;i !~ l ıı~~~ 1 ~~ 17~~; 1~~ 23!~~ ;~ ~~ri ~~ 
70R 30 33~ 100 ı 246 30 439 100 204 200 737 50 
531 30 388 30 327 sn 471 so 21~ 30 28745 30 
876 3'l 39?. 30 1 450 30 180 30 212 200 81R 50 
88!1 100 43R 50 942 30 190 100 393 50 873 30 
89R 50 527 30 949 50 18~69 30 415 50 960 100 
907 M 582 50 ı, ":. )ll 394 .:'10 423 50 29113 30 
920 200 58.'i 50 19 30 438 30 523 30 331 30 

2t5R 30 612 so 49 'o 439 ~o 558 ı;o 333 30 
218 50 638 30 OOZ ,,g 526 !iO 4"'?. ~n 426 30 
sn sn 634 30 ooz ıs 112 30 735 .50 sso so 
359 30 681 100 91 .'iO 785 tO 935 30 570 50 
413 50 6M 30 117 50 839 50 946 30 647 30 
463 50 707 30 141 50 19001\ 30 2400 30 669 30 
504 SO 7.50 5000 180 30 75 30 1 H 30 739 30 
616 3tl 6971 50 189 30 81 30 304 200 742 30 

No. 
494 
496 
634 
660 
7U 

33803 
914 

34098 
ıos 
188 
218 
221 
222 
365 ,,. 
714 
714 
764 
885 
911 

35801 
186 
216 

35218 
256 
348 
366 
67Z 
680 
699 
828 
974 
975 

36090 
155 
210 
280 
297 
401 664 30 981 30 387 100 89 30 24480 200 92R 50 

689 30 7018 200 441 30 128 30 876 100 972 200 36043 
682 5,1 199 30 477 30 190 30 907 100 989 30 621 
69.ıi 3') 335 50 12541 30 211 50 2.5071 200 30061 200 804 
798 30 370 30 546 50 270 100 505 100 63 50 862 
931 3'l 434 \00 OS l~S 19281 50 327 200 94 30 97Z 
92~ .50 449 50 001 ZZ9 361 500 112 50 160 30 37020 
981 50 462 30 658 200 389 200 12!i 30 255 50 92 

3045 30 46R 30 715 50 478 50 125 30 283 50 112 
132 50 .506 30 723 50 624 30 174 30 Hl 50 123 
140 50 510 50 787 30 635 50 1~7 50 521 50 153 
25!i 100 .513 50 797 100 676 30 192 200 765 30 223 
365 100 529 100 840 30 835 30 240 100 913 1000 237 
488 50 630 30 920 50 857 50 401 50 957 30 446 
583 30 Ml 500 13050 .50 863 50 427 30 31037 30 495 
630 .50 . 738 30 51 30 884 100 453 30 69 50 560 
668 30 754 .50 163 50 882 30 477 30 382 50 37634 
704 30 854 50 165 30 882 30 509 30 398 30 741 
718 30 7891 30 443 30 943 30 2570!i 30 537 50 38001 
724 50 920 30 13582 30 950 30 863 50 31524 30 314 
7.51 100 8071 100 623 30 201 Uı 30 899 50 533 50 453 
786 30 188 30 677 50 295 30 215051 50 773 30 484 
824 .50 221 100 1 902 ~o 350 30 232 30 882 30 522 
861 30 298 100 1 960 30 4154 30 255 30 21008 30 
969 30 396 50 1 HO.:ı4 30 476 30 322 30 157 30 .5

49 

998 30 410 30 208 50 624 30 419 50 190 .50 
5

9
4 

4045 '30 602 30 316 .50 577 30 387 50 248 30 
607 

82 so 629 200 342 200 685 30 444 30 337 200 60S 
172 200 844 30 449 200 689 30 522 100 481 30 

652 

191 30 745 30 .~57 30 856 30 S92 50 501 30 ~;: 
296 30 791 30 596 30 880 ~o 632 so 549 so 
338 50 983 30 622 30 987 30 703 100 581 50 83

1 

488 30 9018 50 626 50 210M 30 770 100 689 50 9
36 

511 50 .54 30 825 30 112 30 791 30 708 30 38958 
585 50 79 500 905 30 114 100 26827 30 765 50 39200 
620 200 9306 200 953 30 21189 50 858 30 877 30 281 
626 so 317 30 15041 30 203 30 893 50 32909 30 31?. 
661 100 361 30 101 30 2s1 30 939 ~o 918 30 446 
658 50 .549 50 131 30 262 30 969 30 33034 50 46

8 

709 30 585 100 143 50 541l 50 27082 'iO 111 30 501 
811 30 590 30 ~ 52 50 586 50 17R 30 209 50 59fli 
869 30 635 30 387 30 651 30 233 ~o 252 50 611 
875 30 768 30 674 30 667 30 451 500 271 30 67

1 

Devlet Demiryolları 9. cu Jşletme :~~ ~~ 
1

1 ~~! ~~ ~;j ~~ ~~~ 1 ~~ ~~~ ~~ !~~ 1 ~~ :~: 
Dlrckt6rlOğUnden: 50!~· 5~~ 10~!~ ~g :~: ~~ 22~~~ 1~~ ~~! ;~ !!~ 2~~ ~!~ 

7 Ağustos 1937 cumartesi gününden yeni bir iş'ara kadar btanbuldan aaatll•llİıill•lliliııiıiliill•mİliı•liııiB••ıiilİİIİiiiil••İIİIİılliiıi••lliltlı.mmali~il•lliiıill~ 
lLAN 22,10 da kalkan 56 No. lı Banliyö katarı her gün Küc;ilkçekmeceye kaıdar uıatıla. 

cak ve 8 Ağustos 1937 den itibaren de .'K. Çekmeceden ıaat 0,30 da kalkıp 

btanbula 1,17 de varmak üzere" 227 No. lı Banliyö katan yene her cün K. Çek
mece - İstanbul arasmda işleyecektir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara mür:ı cııat olunmısr. ( 4970) 

Tenblhl Reledi: 
1 - Gerek benzin ve gerek mazot ile işler motörle mücehhez bilumum de· 

niz vasıtaları, Bostancı ve Floryadan i•i baren Karadeniz Boğuma kadar oıan u. 
hil boyunda seyrettikleri müddetçe mo törlerinden sıkan cğzo' gaılcrini bir ıus
turucudan geçirmek mecburiyetindedirler; Buna muhalif harekette bulunanlar 
umuru belediyeye müteallik ahkamı ceııt iye kanununa göre tecz;iye olunurlar. 

2 - Bu iılerin ikmali için bit ay mühlet verilmiştir. (B .. ) ( 5169) 

lstanhul IJmanı Snhll Sıhhiye 
Sat111alma Komisyonundan: 

1 - Merkezimiz iÇin 69 kalem ev&a kı matbua pazarlık ıuretiyle tabettirile
;.ektir. 

~ - Pazariut Gaiataöa 1stanİ:>ui Limanı ııahii sıhhiye merkezi satrnalrııa ko::. 
misyonunda 17 Ağustos 937 sah günü '>3. at on beşte yapıla:.ağ!ndan iıteklilerin 5Q 
lira teminat paralatiyle mezkur komisro r.a belli günde müracutları. · 

3 - Evrakı matbuanın nümune ve şartnamelerini tetkik etmek isteyenlerh 
mezkur merkez: levazımına müracaatları. ( 515 7) 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Mahkeme

sinden: 
Be-yoğlunda Tünel batında Ol'ta so 

ka.k 19 Numaralı Bayhan apartmcL!"ında 
oturan Emine tarafından Beyoğlundi. 
Tünel batı Orta tokak 19 Nunmıtralı 
Bayhan apartıma.nında oturan ~ocas: 

Tahsin aleyhine açılan nafaka Jav.ı~m 
da mahkeme günü davacı gelip dava 
edilenin ikametgihının zabıtaca yapı 

1an tahkikattt naıaran meçhul ol.iuğu 

Şirketi Hayriyederl 
d,_ 

Muhterem yolcularrmızın yedi ya9ına kadar çocukl-' •f' 
bilet ücreti alınmamakta ve yaf ları yediden fazla olanlar tl"Y 
mucibince tanı ücrete tabi bulunmakta idi. Çocuklann d• df 
ğaziçinde tenezzühlerini teshil için yediden on iki yafın& Jı• 

- olanlardan tenzilatlı tarife mucibince ücret alınacaktı!· 

anla§ılmakla !tanen tebliğat icıaırna 1 t b 1 p T T v·ı A t 
karar verildiğinden dava edilen Tahairı' s an U • c • 1 aye 1 

in mahkeme gllnü olan 31 - s - 937 M .. d .. ı ·· v •• def1' 
tarihine m:iıııdif aalı günü aaat 10 da u ur u g un ~ 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk mıh ı - 1 - 8 • 937 tarihinde mevkii mtriyete giren 3222 ıayılı telsi'~ 

d
kemeainbde dhuı_~ ~lulunymi atsıbl~kıit ta~dkir hakkında 6, 7. 8, 9 ve 10 • 8 - 937 tarihl:: rinde Cumhuriyet, Tan, Kurtı11• ; 
e gıya ın a goru eceg e ıga ma a H b 1 • d d'l ·ıı:. · ı d'l · · . lmak .. . 1 ıı. 

1 
t:ı ve a er cazete e:-ın e ne§re ı en ı dtl ıpta e ı mıştır. ~ 

mına kaım o uzere ı •n o unı:r. B b k" . il" 8 937 ·h· d · "b i e s (V p 
1 70

) 2 - u apta ı yenı an 12 - • tarı ın en ıtı aren y n /j 
-------- • · 

6 
· lerle ve Ağustos nihayetine kadar neıredilecektir. (5166) 't'. 

ZAYi 10·8-937 tarıh 1nde Bostancı ile Hay-( _Pangaltı Tan sineması l~ j 
1852 numaralı arabacı plakamı za.. ~. 

yi ettim. Yenisini ~ıkaracağımdan es· darpa§a arasında çanta içerisinde tücca edeceklere na.kU ikramiye ~ ~1· 
kiginin htikmU yoktur. ri defterler unutulmuetur. Kimseye ya- ('ili"' 

lbrahim ramıyacak olan işbu defterleri bulup 



~RUN 12A.CUSTOS 1937 --

Kirallyoruz 
satıyaruz 

7f - ACELE SATILIK HANE -
Aksaray Langa Sepetçi caddesi 59 
No. lı hane, kirgir bina 6 odalı, sarnıç, 
kuyu. bahçe, iki tarafı sokak, elektrik 
vardır. ( V. P. 1645) 

Müracaat ayni yer 

i§leri yapar kcndıainin ağırlığı 2500 
kilo, vurduğu kuvvet 100 tondur. fı
yatı 450 liradır. 

Müteferrik 
31 - BULUNMAZ FIRSAT Şigli 

ile Bomonti arasında çok itinalı yapıl· 
mış sekiz odalı modem ve kUbik kargir 

ev satılıktır. 

4f - DEVREN SATILIK Bakkal 
,.c aşçı dükkanı muhitinde işçisi fazla 
ve bir aileyi geçindirecek kadar müş
~r.isi olan bakkal ve aşçı dükkanı 
devren satılıktır. ·-

73 - BEYOGLU CiHETiNDE -ı 
60 - 70 bin lira arasında konförlü satı
lık apartıman aranıyor. 

40 - MUIIASIP - Ticari muhasebe 
malumatı olan bir genç her tilrlii Y"
zı ve muhasebe işlerinde çalışmnk üze
re iş arayor. 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

~~~~~!!!!!!!~!!!!!!!!!~= A~ ~ , 
Ui 011 : Antalya haltında betonarme açık 

tıel ve Sandıklıda su deposu ;n.,aasına 
aid eksiltme 

~I: ·"fyon - Ant 1 h k ·· 1 • ıle a . a ya attınm 33 ün~ü kilometresinde betonarme açı tunc ın. 
lııııı· Ynı hat ·· · d k I f ıle ek . uzcrın e Sandıklı kau basında bir su deposu inıası apa ı ı:aı 

1 
sıltrneyc konmuştur. 

- Bu· 1 · 2 _ t ış erın nıecmu muhammen ketif bedeli 77.000 liradır. 
~e"lct be st~kliler bu işlere ait fenni şart name, ~roje ve sair eksiltme evrakını 
tıı aa

5 
k nuryollan Ankara, Sirkeci ve Afyon işletme müdürlükleri veznelerin. 

3 _ Utuş bedel mukabilinde alabilirler. 

~ beınir Eksiltme 21) - 8 • 1937 tarihinde cuma günü saat 15 de Ankarada Dcv
Cj ıc0nfo1Jarı İşletme Umum MüdürJüfü binasında toplanacak olan merkez bi

. ~ _ syonca yapılacaktır. 
iti Eksiltmeye · b·ı k · · . . . _ . ayni g" gıre ı me • ıçın ııteklilerın apgıda yazılı temınat ve ve.;a. 

69 - SATILIK ARSA - Suadiye 
caddesi Şaşkınbakkal istasyonunda beş 
yüz m"trc. 

67 - SATILIK ARSA - Ayaspaşa· 

da dcniı.e hailsiz nezaretli arsalar sa
tılıktır. 

45 - KiRALIK VE SATILIK Her 
türlü konförü havi hane Ayaspaşa 
Gümüşsuyu civarında denire nazaretli 
kargir 6 odalı ayrıca sineklere karşı--------------
tel kafesli hava gazli, elektrik, terkos, 71 - UCUZ SATILIK YALI - üs
telcfon, garaj ve ayrıca mutfak ve ça- küdar Paşa limanı rıhtım boyunda rıh
maşırlık, alaturka ve alafranga banyo tımda banyo yeri, büyük bahçe, yedi 
tuvalet, sekiz yüz metre murabbaı ha- oda müccddet yalı. 
\'UZlu ve akar sulu denize nazareti çi- --------------
c;:ek bahçeaini havi müceddct hane 
hem 4!5 liraya kiralık ve hem de satı
lıktır. 

Satın alıyoruz 

i4 - SATILIK MAGAZA ARANI
YOR - İstanbul Sulta.nhamaın Tahta

-t9 - SATILIK HANE - Büyülcde- kale ve civarında sekiz bin lira arasm
rede 6 odalı hane maktuan 1600 lira.ya da satılık klı.rgir mağazası 
satılıktır. Birinci katı tuğladandır. ---------------

Zim-75 - SATILIK PiYANO -
50 - KARTALDA ARSALAR - 2, mcrman markalı çift bir Alman piya. 

4, 8, dönümlük arsalar satılıktır. nosu satılıktır. Taksim Tarlabaaı Yağ-
51 _ BOSTANCIDA_ 268 ar§ın hane sokak No. 35. (V. P. 1654) 

satılık arsa. iş arayanlar 

56 - KADIKÖY Şifa yoğutçu park 34 - GENÇ BiR BAY AN -
yokuşunda 8 oda bir banyo elektrik, • Orta okuldan mezun genç bir 
havagar.i, terkos suyu, bir kuyu 1800 bayan iş ara.yor. Muhasebe, Riyaziye 
arşın meyvah bahçe odalar kalamış ve daktilo işleri yapabilir 
Çamlıca Fencrbahçeyi görür fevk::ı.li.· --------------
de manzarayı havi. 

48 - SATILIK MÜFREZ ARSA
LAR - Büyükderede ifraz edilmiş 40 
küsur parça arsa satılıktır. 

35 - BiR BAYAN iŞ ARAYOR -
20 y~ında bir bayan yazı ve hesap 

işleri arıyor. 

--------------------.J3 - iŞ ARAYOR - Orta tahsilli 
ve Bulgarcadan tercUmeye muktedir 

bir Bay iş arıyor 51 - SATILIK EV - Trabyada 
denize nazır iskeleden beş dakika, ka-
m ilen ki.rgir 12 odalı ve bahçeli bir ev , __ ...__...;.__"""""".._......__ _____ _ 

pek çok ucuz fiyatla satılıktır. işçi arayanlar 
il. un saat 14 de kadar komisyon reisliğine tevdi etmİ§ olmaları lazımdır. 

\oaltltat ~:i::~ sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uyıun 5100 liralık mu. 58 _DEVREN KIRALIK VEYA 

66 - HiZMETÇi ARAN/YOR -
Bir ailenin hizmetine bakacak bir ka
dına ihtiyaç var 

46 - RUSÇA 7'ERCVltlE - Mü
kemmel Rusça bilen ve tercümanlıgını 
yapabilir, bir müessesede tercümanlık 
ve tercih edilecek eserler için iş arı· 

yor. 

41 - INGILIZOE, FRANSIZCA 
DERSLER - Tecrübeli bir profesor 
tarafından ikmale kalanları ve kollej
lerc girmek istiycnleri iyi hazırlıyor. 
Ders vermek için sayfiyeye, eve 'c 
her yere gider. Fıyatlar müsnit 

70 - TEROtJME VE DERS - Bir 
Türk genci İngilizce ve 1'"ransızca ter-
cüme yapar ve ders verir. evlere gider. 

53 - KARLI BiR iŞ - İşin ehli \C 

mtitehassısı olan bir sanatkar tarafın-
150000 liralık bir kapitale ihtiyaç var
dan çok mühim ve çok karlı bir i§ içın 

dır. 

61 - iKMALE KALAN TALEBE
LERE - Türkçe, felsefe, edebıyat \C 

Almanca dersleri mektep programln.
nna göre verilir. İkmalde sene kaybet~ 
mck tehlikesi kalmaz. 

6~ - PANSIYO'l-l ARANıron -
Hiç kimsem yok, evladı olmıyan yük
sek bir aile nezdinde evlat gibı bak -
cak müşfik bir anne himayesinde pan
siyon ka~mak istiyorum. 
(V. P. 1638). 

68 - TERCtJME iŞLERi - Mual· 
lim mektebi ve lise mezunu l'"ransız
ca tercüme işleri musahhih ve müter

cimlik arıyo 
b. - ~ . SATILIK KAHVE - Beyoğlu istiklal 
c. _ ~ k.anuııun tayin dtiği ve şartnamede yazılı vesikaları, caddesinin en işlek yerinde 24 masa ---------------

( s •f>a Vekô!efindon mu•addak ehliyet vesika.,, üstleri camlı ve 72 sandalyesi bulunan Satılık eşya 39 - /~ AllAl'OR - Orta mektep· 

• 01llia>'; Teklif mektupları ihale Eiinü saat 14 de kadar makbuz mukabilindt bir kahve kiralık veya satılıktır. -------- ten mezun bir Türk genci 20 - 30 li-

1
• 'i ta.ı.n·· >gme tevd> ed•lmktfr. p.,·ta ile gönde<ilccck t<klif mcktuplanroo 55 - SATILIK PRES (BASKI) ra ilcrctlc bir ticari müessesede çalı · 1ad 1 n teisr ~ · . . J """d"· Utlü olma" ve nihayet bu .,.,, kadu komiıyona gelmiş bulunma" 59 - AllNAVUTKÔYtlNDE SATI· MAKiNESi - Demir ve madeni eşya mak ımyor. !tibarl kefile! verchilır. 

6 

LIK EV :- Kanlıca~8:11 ~. .Y. lerbeyine Bunları almak ,.,.ya satmak istiyenlerin ve bu işlerle alakadar olanların 
\' oı - Bu i!'ll h kk d • • . d Bo k b k b lk '" ba; . "er a m a fazla ııahat almak ııteyenlerın lJevlet Demiryolliw ka ar g~z.a. na.zır 1 1 

uyu a on, Ankara caddesinde V AKIT yurdunda VAKiT Propoganda Servisine bizzat 
resıne müracaat etmeleri, (2515) (4877) terkos, ele.<~ık, hamam, sarnıç ve bir telefon veyahud bir mektupla mUracatlannda bütün bu işlerinde muvaffak 

ı>.."'·A.§::ı.t>.da . . . tulumba tertıbatı, tahtaları geçme, ka- 1 b.1. 1 Posta kutusu: 74::! Telefon 24370 ı:ı"." "• ıs 
1 

h 1 b 1 • . o a ı ır er. ' 
a""- p llluh . ım erı .. mu ammen bedel Jeri ve muvakkat teminatları yazılı ıki pıları mavun, cam arı uzu ıçı dışı 
~'l a~'lı tciı~ tezgah ve makineler 27 /9/937 pazartesi günü saat 1!5,30 da yağlı boya, bahçesinde her türlü ağac;. 

lttır. sıra ıle ve kapalı zarf usulile Ankarada i4are binasında satın atına- ve çiçekler, mupınba döşeli yedi o- v A K ı T 
'Bu dalı acele satıl.ıktır. Şişli, Ayaspaşa, 

PROPAGANDA 
\oeııi1 • işe girm k · t · 1 · t · tl · · • · T k · Cih · tarafl d h l\alaıı .e ıs ıyen erın muvakkat emına arıle kanunun tayin ettıgı a sım, angır arın a apartı-
li~larınaa '. rc~mı gazetenin 7 / 5/ 936 G. 3297 veya 1/7 /937 G. 3645 No. ıı nUs- manı olanlarla değişmek ve vaziyete 

et-ini a ıntış~ etmiş olan talimatnameler dairesinde alınmt§ vesika ve tek. göre fiyat farkı vermek mümkündür. 
Şarttı Ynı gun saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazmıdır. •---------------

arneıcr 140 kuruşa Ankara veHaydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 60 - SATILIK VE KIRAI,,IK IKJ 
(~77) HANE - Balat çar~ısına. iki dakika 

J!ıth4nımcn bedeli Muvakk'lt teminat mesafede Kesme kaya mahallesinde 
Lira Lira tekke kareısmda ikişer odalı iki hane 

11atılık veya kiralıktır. Görmek isti-

M a lzem.cnin mn.t 

~erçin 
llluaYen llıakine ve ocakları kuan) 
11~i. e tulumbası saç bükme maki-) 

•"~a.tka . ) 
:ıtıtı:ı b~ hıleme otomatı Üniversal) 
~1ft Siit ılerne ve torna tezgaht ve) 

29.000 2.175 

28.000 2100 
~ unıu plan freze tezgahı. ) 

hu vebcır . ----aı tticrin· e~ın bazı mühim istasyonları tarafından satılmakta olan halk ticaret 
1111 ın ııı.• • - ·ı·n ltr. (ı 'X arı ahıre kadar Sirkeci - Edirne arasında muteber olmadıı• 1 1 

559) 

yenler pu..ar ,gUnleri saat 12 ye ka· 
dar 4 numaralı haneye müracaat ede
bilirler. (V. P. 1622). 

62 - SATILIK ARSA - Sultanah· 
mcd civarında Kadırgada Kadırga li
manı caddesi üzerinde arkası Kadırga 
bostanı ve devaire yakinliği olan ve 
içinde evlik taşı ve seçme ağaçları bu· 
lunan 312 arşın arsa satılıktır. 

SERVİSİ 
ı - Mobilya. eıya vesaire satmak ve· 

ya almak istiyenler, 

2 - Katip, muhasip, hiımetçi, aşçı, iıçi 
istiyenler ve bu hiımetlere talip olan· 

tar. 
3 - Kiralık. E:tıiık e·ı, apartıman. dük· 
:can, mağaza arayanlar. Kiralamak. ki
raya vermek. Almak veya satmak it • 

tiyenler. 
4 - Ders vermek vrya almak iıtiyen· 

ler. 
5 - Otomobil almak ıatmak veya iş 
]etmek istiyenler. 
6 - Radyo almak ıatmak veya tamir 
ettirmek istiyenler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercüme· 

ler yapmak istiyenler 
Bu hizmctlerını kolaylıkla ve emni

yetle çarçabuk gbrebilmeleı i içın 

(VAKiT PROPAGANDA SERViS/) 
ndc bu işlerle meşgul olmak üzere hır 
büro vücuda getirmiı;ıtir. 

Bir Telefon 
Bir mektup 
Bir Kart 
Bir ariam göndererek 

veya bizzat gelerek servisimizle 
temas etmelidirler. 

Vakit Propağancla Serviıi 
Vakit Yurdu Ankara Cad. lıtanbul 

Posta kutuıu 743 Telefon 2437Ci 
Telaıraf: Propaıanda Vakıı ~----~~~~~---------- 63 - SATILIK ARSA - Aksaray

da Molla Gürani mahallesinde Tevfik 
Fikret sokağında tramvay caddesine -------------------------------

istatistik Genel DJrektUrlilA-U eksiltme 
ihale komisyonundan: 

40 metre mesafede 223 metre murab
bir arsa satılıktır. 

~ lıtan •lıo buı Bel d. . . . 1 .. umu olan lıt .oo0 c ıycsı ıçın meııba su lta l:olarında kulJanılmak üzere uz . . 65 _ DEVREN SATILIK BERBER 
~r:_316s lirtane ssu kapsülü açık eksilt meye konulmuıtur. Bu kapsüllerı~. h~p~:- DVKK :rNI _ Beyogwlu civarında faz-
'llld a bcıjel t h · dil . . Ş rn mudurlu· A 'tıııtı~ törUJeb·r a mın e mıştır. artnameıi ve nümuneai ıevaıı r 37 k:.ı· la iş yapan kadın ve erkeğe mahsus 

ı 1 d illt te ~ ır. İstekliler 2490 N. 1ı bnunda yazılı vesikı ve 237 ı~a ü saat berber dükkanı içinde bulunan eşyalar 
c baillli ~~n~~ makbuz veya mektubi:e beraber 20 • 8 - 937 cuma gun ve (permcnand) saç makin<.'si Be bir· 

,., let . cumcnde bulunmalıdırhr. (B.) (4937) likte taşraya gideceğimden ucuz sa· 
"<lij~ lıf heder 

6 
. .. . _ k. p evantoryom '11.. 'ese~· . 1 7 54 !ıra 23 kuru§ olaıı Uskudar Valıdebagında ı r . tılıktır. -•ıtıı .. ının Kaliık.. .. . . . . çık eksiltmeye _______ __,,--------

lcJc.ı· lltlişt oyu ibrahımağaya gıclen yolun esaslı taııurı 1 
.1. t .., 6 _ .... ASIMPAŞADA _ Dog-ru )'Ol 

tle Ut. K .f . . . d ıörillebı ır. ,. ' n 
taıc.~ ı490 N e~ı evrakı ve tartnamcsı levazım müdürlilğ:üdeil lüiünden ah- da Tahta.kadı sokak 3 No. Iı ahşap, 
~t~ı. fe" chJi o, u k~nu~da yazılı vesikadan batka Nafia . ;akbuz veya dört oda, iki sofa, iki hala bir hamam. 
1

11
,, ot,

1 
Yet vesıkasıyle 506 lira :,7 kuruşluk ilk temınıt .. d bu · t 1 kt j "ıtıaıı e bcrabe . t Enc:umen c • bahçe 1100 liraya sa ı ı ır. 

dırlar ( r 23-8-937 paazrtesi günü aut 14 de Daım (V. P. 165:>) 
. B.) (5012) 

ı - Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılan Genci Nüfus sayımı tasnif ic:lc

rinde ve Po,·ers istatistik mnkinelerinde kullanılmak üzere satmalmncak bir nııl 

yon fiştir. 
2 - Tahmin olunan bedel 2350 liradır. (Yüzde yedi buçuk kuruş üzerinden) 

177 liralık muvakkat teminat verilmesi lazımdır. 
3 - Eksiltme ağustas 937 aymm 25 inci çarşamba günü saat 14,30 da U

mum müdürlUk binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır Teminnt ,.c 
sikası ile teklif mckturlanuın bir saat cV\·cJ komisyon rt>isınc vcrilmcsı lazım 
dır. Bu baptaki prtname komisyon katipliğinden istenilır. (2264) (4553). 



Resimli hakiki bir vak'a 

Genç ve Taze 
Görünmenin yeni ve kolay usulü 

Saat 
bir 

6 da yorucu 
meuuliyetten 

Saat 
yeni 

6,45 de bu 
ve ıihrlmiz 

ıonra, buruşuk ve "4 te bir,, pudrayı 

yorgun 
vardı. 

bir yillil kullandı. Bir mik-
natiain iğneleri 

Bu yeni pudranın 

ıon derece yapııma 

cezbettiği gibi cild 
için ıon derece ra-
P•tma hassasına ma-

hassaııru veren fev- lik gayet ince bir 
kalide inceliği adeta pudradır ..... 

yüzünde gayrimer'idir. En ıami

mi dostlannız b1le 13yanı hayret 
teninizin, tabii ıüzellikten müte-
vellit olmadığına kail olanuya· 

Saat 7 
hayret 
ıenç ve 

de 
bit 

görünüyordu. 

şayanı 

tenle 
terütaze 

Yüz ve burnun par· 
laklığı tamarr.en zail 
olmuş. hatti bütün ıi

yah benler kaybolmut
tur. Bir defa pudra
lanmak klfidir. Çiln· 
kü bu pudra cildiniz 
için kuvvetli bir ya
pı1ma hassasına ma-

' liktir. 

caktır. Dıprıda, yağmurda ve 
g-~ne~te veya deniz banyoıunda 

ve yahud tenis maçlarında, içeride 
ııcak salonda dansta daima cazib 
ıüzellilrte bir tene malik olabilir· 
•İniz. 

yüzde leke ve tabaka teıki1 et· 

mcz. Tokalon pudrasını , didinir· 

de ıon derece yapışma hasaasm1 

veren ve fevkalide inte olan bu 

ıihrimiz ••4 te bir,, pudrayı kul-

Bu pudra, ne ıudan, ne de ter
den kat•iyyen miltee11ir olmaz ve 

lanıruz. N eticeıinden 

memnun kalacakımız. 

ıon derece 

1 Binlerce Tokalon mü~teriıiud~o mOeesesemize mektup yazan· 

~ lann mGphedeleri keodiliğind~n gelen en kymetli detill~rdir: 
(T okaJqn krem ve pudralannı kullanmaya bafladığuı RÜn· 

denberi cildim kendi krem ve pııdra..cıru bultli.ı) 
Beylerbey.... K. cadderi ..... Mu 

( Kremlerini:in bir hafta ::ar/ındn cildimdP. göstP.rmi~ oldu· 
ğu iyi tP.sirden miitevellid memnuniy1timi işim ve adresimle 
i ilin etmenizi rica ederim.) 

Bebek ... lb .. So ... No. 11 Ra ••• 

l\lektuplarm asıllan rl~yalarunızda tıakhdır. 

::: .. ::-... ,...... ·==- ANKA R ADA annnnnamm 

r·"-T'iirk Maarif Cemiyeti Lisesi 
Ü 1937-~8 ders yılı tedrisata yeni ynptırılan kolej binuında. başlanacaktır. 

1 
Yıllık ücret ilk. orta ve lise kısımları vardır. İlk 60, orta 80. lise 100 liradı.r 
Kayıt ve fazla tafsilat için "Aniarada Türk Maarif Cemiyeti Lisesi,. MU. 
dürlUğüne müracaat edilmesi (4996) 

• =:::::-:::::::::±.:::::sm•::::::::=::11mnmn11:ı:aa:aa:ıa:ıaı:ı11ır.:::m.::mır.r..:n:.:m1mn=ımıısm•11111:aasm_. 

Sinop C. Müddeiumumilifinden: 
Sinop Genel ceza evindeki mahkiim ve mevkuflara ihale tarihinden iti

baren ı / 6 / 938 gününe kadar verilecek ekmek 9 / 8 / 937 gününden ıtiba
ren 15 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Verilecek ekmek 650 randımanlı Sambun bir bat unundan yapılacak 
ve beher ekmek 960 gram olarak plşirilecektir. 

2 - Ekmekler Cezaevi Direktörlüğünün göstereceğı lüzum üurine yev. 
miye 700 ili 1000 adet arasından hergün nihayet saat 14 de kadar Ceza.evine 
teslim edilecektir. 

3 - İstekliler muhammen bedelin yüzde yedi buçuk olan 2239 lira 92 
kuruşluk teminatı muvakkata verecektir. 

lhale 23 / 8 / 937 pazartesi günil saat 15 de C. Müddeiumumiliğnide 
mü~c;ekkil komisyonda Adliye Bakanlığının mezuniyetine talikan yapılacak
tır. 

5 - Teklif mektupları 23 / 8 / ~:>7 pazartesi günü saat on beşe kadar 
sıra. numarasile makbuz mukabilinde dördüncü maddede yazılı komisyon re· 
isliğine verilecektir. 

6 - Mektupların beşinci maddede gösterilen sa.ata yet' şmek üzere f. 
aöcli t:ıahhütlü mektup şeklinde gönderilme3i caizdir. Bu halde zarfın mühür 
mumu ile ve iyice kapatılması l&zımdır. Posta.da olacak gecikmeler kabul edil
mez. 

7 - Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde eartname dışında şartları 
ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 - Eksiltmeden mütevellid bilcümle rfuıum tekiılif ve damga resmi ile 
ilan ücretleri indelhace ekmeklerin veya unun tahlil ücret ve maaraf ı vesalr 
bilcümle masarifat müteahhide aittir. 

9 - Şartnameyi görmek ve daha fazla izahat isti yenler tat.J günlrrinden 
maada her gOn Sinop C. Müddeiumumiliği kalemine müracaat etmeleri iln o- I 
lunur. (4639). 

TOrklye Cumhuriyet Merkez 

7 / 8 11937 vaziye ti 

AKTIP' ._, 
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Aıçı aıaganlaıa 
22 yaşında uata bir qçıyım. lyi bir 

aile yanında çabtmak iıtiyorum. 

Galatasaray Lisesi Satınal 
Komisyonundan: 

Lisemiz binaıınd.ı prtnameıi muci hince (2500) lira keıif içindeki 
13 • 8 1937 cuma &llnü ıaat on bette tıtanbut Kültür DirelrtörliliU 

- -
5
-..A- .. F-•0- -----1 Liaeler Muhuebeciliiinde toplanan ok:.ıl komisyonunda açık ekıiJtmetl 

caktır. ..• 

Tophane: Cami karşısı kahveci HL 
mit elile HUsey:n. 

A. Dode · H. Rifat Bu ite aid fenni ve ekılltme tartra meai ve keıif evrakı okulda ,a~~ 
Sayfiyede okunacak gür.el renilir. 

bir roman 188 liradan ibaret mUftkbt teminıt ihale saatinden evvel Ll.eler ;J 
V AKIT Kitabevi • 100 kum• • be ftrneıine yatınlıcaktır. ---J tıteklilerin en u (2000) liralık bu işe benzer ı, cörecefi veaiblal 

Sahibi; Asım Uı almıt olduğu müteahhit ve ticaret od•'U veaikıaı veya tejnjnat _. 
Ne1riyat Diıelrtörii: R. A. Sevencil belli cün ve aaatte komiıyonı celmeleri. (4638) 


