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)ı: 7183-1283 fS'l'ANB!JI;- Ankara Caddeal !Dl 
'Ç'. Posta kutusu: 46 (lsta.tıbul) • • " .... 
Japonyanın Amerikaya 
Şüpheli görülen hareketi 
~alıkçı kayıklarında Japon zabitleri Panama 

sahillerinde keşifler yapıyormuş 
--0--

Diplomasi Amerika tek başına 

Telgra.t adresi: Kurun : tsfanlfol 
Telef. 214.13 (Yazı), 24370 (idare) 

Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
O,,· p~ra 

.. 

._.. ....... ...,,. .................................................... . 
Fransız heyetile 

Askeri müzakereler 
dü·n sona erdi 

Heqet hl!- akşam Surigeye gidiyor 

~!~~.~~~~~~~ilJe cere-lolmaktan korkuyor! 
~~.Yor ki eğer · Jevletler arasm- ı y • b • h "d • f • b • f ' f 
d ~edilen bir kı ım kaideler, enz ır a ıse. genı ır no a. 
Oğru u diplomasi u uHcri in- 1 

g..ı •ra ında ahlak c1ü turları lın
il ~ ~nkikntcn bugiinkü metle
Ctnınin nkiheti pek feci olur· 

Jı"d • 
dtd~~heri bilcliğimiz ve aılma ah-
n~ın~jz usuller riya, yalan, iki 

' h gıl>i kelimeler ile ifade o-
~'1-arcketlcri fena ı;ö::otcrir; bu 

eketlerdcn insanlann uzak
~ ~1 ~ster. MeseHi içinden 
~i~ gi hır kimsenin dü~man oldu
i,,_~dıırıı ile karttlapnca camlan 
"'l!J~ 1'h' k k ]' .. ~ ~ ol ı ·onuşma~ı, ene ısım 
i ~ ~~rıneğe ç..ahfma. r, içindeki 
· L~"'J[lamallı, onun ba ına lıer· 
~ır felaket geldi{;i zaman yü· 
r ~l kedcrlenmi~ gibi göriin· 
~ •lf.~lt o adamın farkına varnu
~ 1 talımin ettiği lıa1Ierde, ''ar.i
te tarntersi eli nelen gelen her 
t.l\e.l~ ')"apma·ı. yapmnğa ç:ı· 

~ al.ıluk dücturlarmtn ~iildetlc 
~~!~iği lıarcketlerdir. 

Vaşington 19 (A. A.) - Cumhuri • 
yetçi mcbuı:lardan B. Thomas, askeri 
ve bahri makamata vermit olduğu bir 
raporda japonyanm Panama mıntaka • 
kasındaki şüpheli. lı~rekatma kar~ı tcd. 
birler alınmasını talf'p etmektedir. 

Bu rapor, Japo:ı memurlarının kanal 
hakkında askeri inşaatı gösteren etraf. 
lı tetkikat yapmakta olduktan ve Ja . 
pon balıkçı gemilerinin BüyUk Okya • 

nusta Panama sahilleri boyunca Japon 
ihtiyat zabitlerinin kumandası altında 
cevelanlar yapmakta olduklanru ıöy -
lemektedir. 

Yalnız batına bulunmak tehlikeli 
Nevyork 19 (A. A.) - Elliden faz 

la sulhsever tejkilatının mümessilleri 
JaP.on cmtiasırun boykot edilmesin.=. il. 
teyen bir karar sureti kabul etmişler • 
dir. (Sonu: 8cı. 10 Sü.. ~) 

Gü eş Galatasa
rayı 6 - O yendi 

IS3Dra te~me yiyen GtYıneşDI Murat 
hastaneye kaDdırılCıaı 

~ •n~anlar ar:ismdn peli çirldn 
ltt h11 )•oldaki ha11er ''e hare· 
'4~ cfle öylemek liizıın- he- ,. 
~ hi de,:ir~e d~plomatlnr itin en 
~r rtıezıycttır. 

ener 3 Vefa O 
• 

~ lerde J nponlar hu ti.irlii ei
i ~, }'alnn ve iki yfüliHiik u ul
~e ~ıiikeınmel, yani en açık Mr 
~~ı1'nlilerc, Avrupalılara ,.e A-
~ 1 <ıta karşı tatbik ediyorlar. 
~ ~11Ya Çinin yiiz milyon niifu~n 
~c :.~li i olnn yerlerini ilrılı J a. 
~i\'ı ••! <.'kle, tayyare ,.e lıarp ı;e
~~I; 1 ga) etti; fakat huı;iine kn
l ~harp ilfin etıni~ <leğildir. 

.lııı~ arak Çine knr~ı ıloc:tl11ğu 
ı~ l llıı~tır; hattfı Japon Mkcrle
Çitıİ·Ponyaclnn ziyncle clii ~iinc
.' ı1( rin iyiJi~i iÇin i~gıı 1 l"fınrk-
• ~ 
'lt~'Jtılekrtlcrimlc ;ısnyi~ \ ' t! rııı 
i~ıı l'l'ıarnr~, lıalk malmclnn, c-a
ı~ct'~in cJe~ilılir. .laponlor lm 
"t 

1~li~i kaldırmak, Çinlilrri 
tınııiyet için<le '' tl~ntmak i1:in 

ASIM US 
\.. , (Sonu Sa. 4 Sü. 3) 

~ ~ıtlllfl'llnllııııt11lllllllnını 
QD.. • ,( 
(illn ıç sag:1a· 

~ larda 
~lllandnşa bir cep 

\ l-1'1< Yazan: Nizamettin Nazif 
S

11 
kı Süha Gezgin Genç edip. 

!it, \ı ~lralındaki yazısına devam 

~ Yarzn 
~~ıaoılao bahs 

()lcuyacağınız bir hikaye 

~~flı Ya-ıan Mehmet SELiM 

& kollaı ın hüneri 
\ ~ Ya?an: 
-,~et Hulusi Dosdoğnı 
'lıit t~rı rnüıahcdesine ait cnte • 

~~taj. 

Gii11c~li1criıı 1ı iicırnıwm Ga1alasaray ka1<'.(.isi 1ıza7•laşhrma§a ça1ı~lrkcıı 
(Yazıları 9 ncu ıayfada) 

Vedat Uşaklıgil' in 
cenaze merasimi 

Dün büyük teessür içinde 
köyde yapıldı 

Bakır-

Değerli edibim.:Z 
Halit Ziya Uşaklı -
gilin, oğlu ve Ti • 
ran elçiliği baş ka. r .... 
tıbi Vedat Uşaklı • ~ 
gilfo cenaze mera - ~· 

·~~ .... simi dün, Bakırköy. ~~ 
de yapılmıştır. ~ ... 

Tiranda ölmüş o • 

lan genç hariciye 

memuru'nun şehri,
mize cesedi getiril • 
miş ve Bakırköyün • 
ide Çarşıiçindeki Cdmie konulmuş bu • 
lunuyordu. Dün cenaze merasiminde 
bulunmak üzere şehrimizin muhtelif 
taraflarından Bakırköyüne, gelmış o • 
lan kadın erkek bir çok kimseler saat 
13 te Çarşıiçi cami:nin önünde toplan. 
mışlardı. Cenaze namazı önce Tiranda 
tabut yola çıkanlmadan evvel kılın • 
mış olduğu için burada yalnız tezkiye 

yapılmış ve cenaze alayı tertip edilmiş 
t.:r. 

Gerek Halit Ziy:ı Uşaklıgilin, gerek 
se merhumun bir çok dostları tarafrn. 
dan gönderilmiş olan çelenkler, tabu • 
tun önünde götürülmekteydi. Tabu • 
tun arkasında matemli baba Halit Zi. 
ya Uşaklıgil ve edebiyat hayatımızın 

'(.Sonu: şa. 4 aü. 1)" 

Fransız heyeti erkanı harbiyeden çıkıyCiTlar 

Atıhra 19 (Telefonla) - Şehrimiz. şerefine bir öğle yemeği verllmlttir. 
de bulunan FranSiz ukert heyetiyle Misafirler ak§am yemeğini Ankara • 
mUzakercler bugün sona ermiştir. Ge. palasta yemi§leroir. 
net kurmay ikinci ba§kanı orgeneral Fra.nm: heyeti yan (bugiln)' alt.. 
Asmı Gllndm tarafından bugiin saat şartıki t!'cnle Suriycye hareket edecek. 
ıs ıde Anadolu kulübünde misafirler terdir. -

Suriye Başvekili 
Dltlın şeltılrDmD::ıge ~eldl 

Bugün Ankaraya gidiyor 
B. Camii Mardam beyanallnda dedi ki 

Bu defa iyi netice~er alacağımı
zı ümid edeyorum 

Bir ay kadar ev • 
vel §Chrfmizden ge _ 
çerek Fransız • Suri 
ye muahedesinin tas 
dild için Parise gi. 
den Tilrkiyenin gü. 
ney komşu devlet _ 

!erinden Suriye baş. 
vekili B. Cemil Mar 
dam, refikası ve hu • 

susı kalem dircktö. 
rU ile dün sabah 
şchriniize gelıniş • 
tir. 

Başvekil B. Ce • 
mil Mardam, Sirke. 
el istasyonunda va. 
li Muhittin üstün -
dağ, emniyet direk. 
törü Salih Kılıç, Sıtri!JC Ba:.;~e1:ili 
Fransız konsoloshanesi mümessili ve 
diğer zevat tarafından kar§danmıştır. 

Bir polis müfrezesi selam resmini ifa 
etmi§tir. 

Vali Muhittin Üstündağ refakatin • 
de Sirke~ide otomobille doğru P~rapa 
las oteline giden komşu başvekil ken • 
disi ile görüşen gazttecilere şu bcya -
natta bulunmuştur: 

''- İstanbula tekrar geldiğimden do 
layı çok memnunum. Paristeki temas • 
Jarım sona erdi. Şimdl. Ankarada Tür. 
kiye hükilmeti erkanı ile görüşmeler • 
de bulunacağım. Bı. defa iyi neticeler 
alacağımızı limit ediyorum.,, · 

Perapalas otelinde bir müddet istira. 
hat eden Suri.ye b:ışvekili, saat 10 ıcla 

B. Cemil .Mardam vı18yctte. 

1 

vilayete gelerek valiyi ziyaret etmiş ve 
ondan sonra vali de bu ziyareti Pera • 
palasta iade etmi~tir. 

Muhittin Üstündağ saat 13 te misa. 
fmmiz şerefine Perapalas otelinde b:r 
öğle zyiafeti vermiştir. 
Komşu başvekil bu akşam Ankaraya 

hareket edecektir. 

ilkokul öğretmenlerlnfn 

Meslkeırn be~en
ıee=ıı l9>u yoO 
veıraoecek 

(Yaz&$ı dördüncüde) 

Dünyanın dört bir tarafında 

Yaptığım Seyahat 
Fransız muharrir Jan Kokto'nun bu aüzel eserine bugün baıla~ık. Ae!ci 

zinci tayf amızda t.kİP. ediniz. 

• 



Hafta içinde 

Tasarruf yedigünü 
çok canh geçti 

lktısat muhabirimiz yazıyor 
Geçen yedi gün "8 inci Ulusal Eko • 

nom=. ve Arttırma haftası,, idi. 
Bu münasebetle yurdun her köşesin 

ide olduğu gibi şehrimizde de canlı bir 
hafta yaşanmı , milli bünyemizin ta _ 
mamı olan iktisada muhtelif vasıtalar_ 
la ehemmiyet verilmesi icabett.:ği bU _ 
tün halka anlatılmıştır. 

Avrupa memleketlerinin ötedenberi 
yaptıkları "iktısat haftası,, bizde yeni 

olmakla l.ıeraber bu yolda ileri adımlar 
atıldığını da memnuniyetle kaydedebi
liriz. Bu ı=Jerleyiş bittabi pl!nlı ve ıia • 
tematik bir çalışmanın en güzel bir ne. 
ticesidir. 

Başvekilin hafta içerisinde söylddiği 
nutuk b:.lhassa hallan üzerinde büyilk 

bir alaka uyandırJD1Jtır. Çünkü halk 
bununla geçen bir yıl i~de iktisadi, 
sanayi ve malı sahalarda elde edllm!ş 

olan neticcle1'~ önümüzdeki yıl içinde 
hilkQmetimizin baıaracağı ana hatlan. 
nı iç ve dl§ siyasetimizin mihvreini öğ. 
renmiı oldu. 

Diğer vekiler.1.mizin nutukları da ay 
n ayn memleketimizin her sahada yeni 
hamleler aldığını mUjdelemiıtir. 

Mekteplerde i.ktıaadi hafta 
Uluaal Ekonomi ve Arttırma Haf • 

tasının §ehrimiidel.d en mühim teza • 
hürleri lnekteplerde olmuştur. 

İstanbul kültür direktörü Tevfik Kut 
• mekteplerde verilecek konferanslar ve 

müsamerelerle bizzat meşgul olmuş, bu 
hususta müfettişlere lhmıgclen tali • 
matı vermiştir. Bunun neticesi olarak 

istanbuldtı.!ti gerek resmi ~erek ckal • 
Jiyet ve ecnebi okullannda öğretmen • 

ler tarafından yerli mallar hafta.ar et • 
rafında konferanslar verilmiı, Ulusal 

Ekonom=. kurum'J tarafından hazırla • 
nan ve iktısat fi.kirlerini ıaşılayan p{ _ 

yesler oynanmıştır. 

Bundan başka haftanın en son gilnü 
olan evvelki gün mektepler yerli ye • 
miş günü yapmIJlarchr. 

Her mektepte birinci dersten itiba _ 
ren faaliyete geç.1lmi§, üçUncil lderse ka 
dar her çocuğun evden getirdiği kuru 

yemişlerle her sırufta ibrier bol yemiş 
1i masa kurulmuştur. Yalnız fakir ~o • 
cukl-:· evden yemiı getirmekten affe. 
dilmiştir. Masalar kurulduktan sonra 
öğretmenler taleLcye yerli yemişler hak 
kında konferanalar vermiıler, bunla • 
nn faydalann tebarüz ettirmişlerdir. 

Kuru yemiı ıabılan hararetli oldu 
lktısat Haftası münasebetiyle bir 

çok esnafın yUzil de gUlmU§tür. Çün • 
kil kuru yemiı haf ta içinde bir hayli 
satılrruıtır. 

Bu arada fındık, kestane, üzünv in. 
cir, badem ve diğer kuru meyveler U • 
zerine piyasada çok hararetli muaıne • 
leler olmu§tur. 

Bundan baıka portakal mandalina gi 
bi yeri meyvelerimiz de ehemmiyetli 
miktaııda satılnugtır. 

Oniverıitede üctı•t aiinü 

İktısat haftası münasebetiyle her 

' niversitesi hukuk fakültesi dekanı Bay 
Ali Fuat vermiştir. Bunda.ı sonra iş 
Limted !iirket.: müdürü Bedn Nedim, 
"Ticaret ~akımından konferansın ehem 
miyeti,, İstanbul üniversitesi fktıaat 
fakültesi doçentlerinden bay Muhlis E. 
te, "Sermaye ve para bakımından ta _ 
sarrufun rolü,, doktor Muzaffer Şevk, 
"Sıhhi bakımdan yerli ürünler ve ta _ 
sarrruf, Ticaret ve Sanayi Odası umu. 
mi klltih: Cevat Nizami "Tasarrufun 
sanayi bakımmda:ı c!evlet bünyesi üze. 
rine tesiri,, Akşam kız sanat mektebi 
öğretmenlerinden bayan Ayşe "Kadı _ 
nın tasarruf bııkımmdan devletin iktisa 
dı bUnyesındek.= rolU,, Şehir meclisi 
azasından Seli mi lzzet Sedee, "Ulusal 
Ekonomi Arttınn.a Kurumunun dava ~ 
sı,, mevzuu etrafında birer konferans 
vermişlerdir. 

Eminönü Halkevir..de bayan Muzaf. 
fer Mediha, Beyoğlu Halkevinde ~e • 
yoğlu Halkevi reisi Bay Ekrem Tur ta 
rafından birer konferans verilmiştir. 

Vitrin müaabıabaı 
Ulusal Ekono.:ni Arttırma. Kurumu 

tarafından tertip dd.ilmit olan vitrin 
müsabakası haftanın en canlı iktuıadi 
hareket~i olmu,tur. 

Mliiabakaya 40 nıUe.ssese iştirak et. 
mi§tir. Bunlardan derece alanların isim 
lerini dünkü nüshanu:r:da neşretıniıtik. 

BugUn de canlı noktalara işaret ede. 
oeğiz. 

btanbulda müsabakaya iştirak ede. 
bilecek klerecede iy,: 'tertip edilmiş yüz 
lerce hatta binlere~ müeasuc olduğu 

halde maalesef vitrin müsabakasına an. 
cak kırk müessese iştirok etmiştir. 

Yerli sanayiin yükselmes.:. Yerli mal. 
lann silrümünün ı:rtması yolunda hal. 
kın gösterdiği büyük alaka karşısında 

bu kadar az bir iştirak neden ileri geli. 
yor? Bunun sebebini araştmnal< 14 • 
zımdır. ı· 

Bfiyük bir ÇCU'§l'lt olan Vıküdar mm. 
takası geçen yıl olduğu gibi lbu yıl da 
yrılc vitrin müsa.b;ı.kuına iJtirak etme. 
m.iştir. 

Acaba bu sene tt&lı:üdarhlann iştirak 
leri için teşebbüs yapxlmış mıdır. Ya • 
pılmışsa iştirak etmemelerindeki sebep 
ne olabilir? 

Herhalde v.=.trin müsabakasına daha 
bilyük bir iştiraki t<:min etmek lazım • 
dır. 

Bunun için yapılmakta olan rekldm 
kifi gelmiyorsa, bu hususta icabeden , 
f edakArltktan çekinmemeliyiz! - S.C. 

Binalar kanunu 
değiştiı itecek 

Ankara 19 (Telefonla) - Dahiliye 
vek4let=. binalar kanunu ile yapı ve yol 
lar kanununun bazı mclddelerinin de • 
ğiıtirilmeıi için bir kanun layihası ha. 
zrrlamııtı. 

LAyiha, mUtaleaJan alınmak üzere 
vUiyetlere gönderilmiştr. 

VilAyetlerden bn hususta cevaplar 
gelmeğe baılamııtır. Cevaplar tamam
landıktan sonra layiha yeniba~tan göz 

Tuna liavzasinln1hracatına dair 
Avusturyanın ingi tereye projeS 
Kabul edilmek \ 

ihtimali var f 

' .• · · ··..;.") ., ··.;' ··1'1..''J~··· ·. • ' ... ,~;.-'.t,:!ı~:··nı'-> ·ı.,·_,·:·.~:~~~ '\r··•' ... ~ "'.. '· ...• ;~.\.-ı-
p:v·~ .,· .~ ;,. · ı/ . • ;, ', · , .. • , ... l" . . . ,• ..... ·:: ·: ·· .•. ~" t~ 

~4~.~~,n,~R:t::tı.e ~ Londra 19 (A. A.) Avusturya tara. ı 

fından verilen ve Tuna memleketleri ·•''. ·- . ; . "· ,· .... ' • :_;· ' .·.~:". ! ''*'... .;.-.. • s "';:.,),. • Sd 
kamb:yolarrnıiı istikrarı ile ihhracatla. 1Kl BUÇUK MiLYON 
rının inkişaflarını ir.tilr:faf eden bir pro LiRA YA BiR KEMAN! 
je Londrada t etkik edilmiştir . 

Bu proje, Tuna memleketleri tara . 
fından kamb!yo murakabelcrinin ilgası 
na dair iti15flar imza edileceği hakkın _ 
da Viyana tarafından yapılacak bir 
vait mukabilinde İngiltere ve Fransa • 
nın bulunacakları ihracat ile Avustur. 
ya parasının istikrannı temin etmeği 
istihdaf etmektedir. 

Tuna ınemleketlerinin Fransa ve İn 
giltereyc ihracat yapmaları lda bu me. 
yanda talep edilmektedir. Anlaşıldığı
na göre bu proje eksperler tarafından 
büyük bir dikkatle tetkik edildikten son 
ra Edene verilmiştir. 

Maliye mahafinerinde söylenildiğine 
göre porjenin kabul edilmesi ihtimali 
ardır. Çünkü İngiltere Avusturyaya iJr 
razatta bulunmak ve yeni bir creditans 
talt meselesi ihdas etmek istememek • 
tcdir. Bundan baıka siyast mahafiller 
Berlinin bu pllnırun kabul edilmesine 
iyi bir nazarla bakılmayarağını beyan 
etmektedirler. 

nnlhlnsaır 
mamlYllAtı 

BUyUk bir plln hazırla
nıyor 

Ankara 19 (Telefonla) - İnhisar • 
lar genel direktörlüğü hük\lmetin Mec 
liste okunan proğnmında zikrettiği e. 
ısaslar dairesinde bir plan hazırlamağa 
ba~lamıştır. 

Genel ~irektörlük bu planın hazırlı 
ğını en kın bir umanda bit.irerek V .e. 
killer Heyetine ıevkedilmek üzere güm 
rük ve inhisarlar vek:Uetine göndere • 
cektir. 
· Pl~nm.~ hatları:Aun1ftr olacaktır: 

ıtnhisat,lar ,idar~iajq. ~lat maliye • 
tini ~dir.ınek ve !dalı~ fazla ticari bir 
hale getirmek suretiyle dı§ aatııı art • 
tırmak ve hasılatı yilbeltmek: 

2 -) İnhisarlar muamelatı satış iefni 
plAnla1trrmak, 

3 -) Türk eksper ve bannancılan. 
nı ecnebi sanat arkadaşları arasında 

mUmtaz bir mevki sahtbi yapmak, 
4-) Şarap ihracatını arttırmak, 
5 -) Tuz ihracatını arttırmak, 
6 - Tiltün limited tirketini takviye 

ıuretiyle tlitün satı~ru euslı bir ıek • 
le koymak, 

1 -) inhisarlar rnamulatında ihraç 
fiyatını en rasyonel bir tekilde temin e 
deeek olan maliyet fiyatına kadar in • 
dirmek. 

8 -) Dahili fiyatlarda bütçeyi aara 
mayacak şekillde tenzilat yapmak, 

9 -) Sağlık ve temizliğe taallQk c. 
den ispirto fiyattan ile hafif alkolHl iç 
kilerde ten:r:ilit yapmak, 

10 -) Tütün cinsinin ıslahı için ec. 
nebi memleketlerden tütün tohumu ge 
tirtmek. 

den geçirilecek, bugünkü şartlara ve 
lbtiyaç1ara daha uygun bir şekle soku. 
lacaktrr. 

Stradivarius bü-
tün musiki merak· 
lılannın adeta bir 
ilahıdır: Güzel bir 
ses çıkarmak için 
onun elinden çıkmış 
bir kemandan daha 
~üzel ilham perisi 
olur mu? 

Bu ayın 17 sinde 
Stradivariusun iki 
yüzüncü ölüm yıl· 

dönümü kutlandı. Bu meşhur keman 
yapıcısı 17 37 senesinde 93 yaşmda öl
düğü zaman osene en son bir keman 
yapmış ve o kemana en son imzasını 
atrruştr. 

Keman yapmakta usta olan bu adam 
yaptığı kemanlara imza&ını atmağa 
1670 seneiinde baılanuştı. Ondan ev
vel de birçok kemanlar yapmış, fakat 
o senesi Nikola Amati'nin imzasını at· 
mıştr. 

1670 de ustası öldükten sonra yerine 
geçen Stradivariusun kendi imzası ile 
yaptığr kemanları pek meıhur oJmu!, 
bütün dUnyada onun kemanlan aran
mağa başlanmı§tı. 

Ustanın 67 sene içinde yaptığı sayı· 
sı yüzleri aşan elden ele geçmiş ve bu 
gün çok nadide bir mal olmuştur. 

Fakat, kıymeti o zaman da bilinmi§ 
olan bu kemanlar, devrinde de hemen 
hemen bugı:inkU kadar bahalı satılırdı. 
BugUn, ''Stradivarius,, piyasası yüz 
bin lira kadardır. 

Hatta, 1928 de, meşhur sanatkar 
Kubclike, elinıieki Stradivarius kema· 
nını satması için bizim paramızla iki 
buçuk milyon lira tutan bir para tek· 
lif etmişler, razı olmamı~tır. 

KOL BACAK KIRMADAN 
KAY~K 'YAPILMAZ! 

Avrupada birÇok 
memleketlerde kar 
yağdı ve kı§ sporla· 
n başladı. Şimdi 

kayaklarım omuz -
layan sporcular dağ 
!ara çıkıyorlar. 

Karlı dağlarda 

kayak sporlan ile 
beraber başlayan bir 
hayat vardır: Yük· 
sek dağ tepelerin· 

deki otellerle beraber hastahaneler de 
açılır .. 

Bazan bu hastahanelere gelenler kıt 
havası içinde tedaviye ihtiyaç gösteren 
kimselerdir. Fakat, ekseriya hastahane· 
ler müşterilerini kayak sporu yapanlar 
arasrndan bulurlar. Çünkü, bu sporun 
heveslisi fakat acemisi olanlar kollan· 
nı, ba'.:aklannı kırmakta adeta birbir· 
lerile yarıı ederler. 

"Yumurta kırmadan omlet yapıl

maz., dedikleri gibi, şimdi de "kol ba· 
cak kırmadan kayak yapılmaz,, diyor· 
larl 
ÇiNiN DECIŞMtYEN 
ZAVALLI TAL1Hll 

Ç. lil . b' '"l"k .b. _..,;şterd~wr 
ın en ır su u gı ı e~ et cP" 

gün de Şanghay'.da aynı '1az!Y 
rür etmektedir. 

BiR TELAKKi FARKI 

"Uluı,, da Falih Rıfkı Ya:JJf_~ ~
Kendisini köpek diye tahld: ·ıı ~ 

Tahir efendi isminde birine §aıl'l ıp'f 
viyesini henüz hatırJayarlJarııxıız 
nur: 

dettİA' 
Bana Tahir efendi kelP 
1 ti.nındı bu sözde zahirdir; i1't 
Maliki mezhebim, beniın ı 
l tikadımca kelp, T ahirdit• 

ete~# 
Kıtanın manasını anlayabi!ın aıUI 

bugünkü çocuklara, malikinifl 11 ,,ıt fi _ ı..; in )11&- ~._.ı,. 
manlıkta bir mezhep, tcuur eırtlW 

nası da ''temiz,, olduğunu söY1 bJ~ 
Köpek şarkta bir sokak a~ 

garpte ise hemen hemen ef/ ~ 
dan.dır. Londra sokaklarında se ğ1S ~ 
polisle,rinin, yayalar için oldu t6l"~ 

· ("en t• karşı kaldrmna geçmek ıs ı,. dıJrdıl 0-
ler için de cadde akınlarını du; ~ b 
rivayetinin doğru olup olma fJ1 ·~ 
miyorum. Fakat bir dosturı:'rl de .J. 

.de köpeğin sıfatlanndan b~n sıeıı J• 
olduğunu nakletti. Prenkierı ·rıer ff' 

· lcabı .. :rtr' peklerine, ıüslU ve zengın ıeıv-.,1. 
tıklan malOmdur. Birısok gaieti ôt;;f 
rinde yalnız köpek hastahan~0pe1' 
bu hastahanelerin yanında 
zarlrklan vardır f fti1"~ 

Köpek Tunadan bu tara 'rdJ!I ~ 
w • • ~~ , 

kaybetmege ba~lar: Bızı~ ~ 
ra, küfürlerin en kötülerı a it' 

rer. . . ~rf" ı' 
Ancak, köpeğe sevınedıği ııir ıo' J. 

mini koymak, bu hayvanı )la 4Ufaı:~ııe 
lere has bir adettir ki ga~ ıc6P'ı et· 
bunun tam zıddıdır. Garplidt JJ1ı1l 1 
de, atı gibi isim koyar. "Si'_, ~~ 
cik, M~hmetcik, adh köpet ıı }1it ~Pfıf1 

Halbuki evimizde A~rupa gili' t~rJ 1ıİ' 
var ki adı Jacky olup bır İJ1 ~gı ;' 
dan konmuştur. Dem_:k her tıll ÇS~ 
Avrupa şehrinin sokagında ~utntı 
nın üstüne, sokaktan geç~ 1~ yö J~.:kların hücum etmesı '6tl 

Gaziantep SaUl 
seçildi ~c; 

Ankara 19 (A. A.) - ~ 0931~ 
ziantep saylavlığı içi~ 19· 

1 ~1' # 
zar günü yapılan sesunde C .l:li ce ,, 

l'T''" k U' ıı p 
Halk Partisi namzedi ~ur et /. 
cemiyeti azasından D. l\f eb1ll 
ğakay :ttifakla seçilrniştir. JtO/' 
Alman - Romeıı 

tür işbirl~({!u'o ~t 
Berlin 19 (A. A.) - gerıçti1' ~U 

N ach t,, mecmua;ı, ":~rnan. ,;.yaret! ~ 
si Von Schieach ın Bukr~ ·ye ti ııd 
nasebetiyle, Romanya harıcıı.Ui1'ııt1 
Antonesku ile yaptığı bir .ııı ~ 
retmektcdir. rası of" 

Antonesku, iki ıneınleke~t~e11 ~ , 
sıkı kültür temasııu kayde ya jJe 

6
e4 

yıl ayni günde tekrar edilmek ilzere i k 

tısat fakültesi tarafından da tıir gUn 

"iktısat bayramı,, kabul edilmiş, bu _ 
nun için üniversitede bir merasim ya _ 
pılmıştır. 

Veni bir Transatlantik 
Çin, hakikaten, hayatı harp, kanşık

lık, afet içinde geçmiş bir memleket
tir. Mesela, Çin tarihindekii 1860 ihti· 
lali dehşeti hi~ unutulmayan bir harp 
olmuştur. 

ra iktısadi şartların R0ıx;:;01esııi1" ııı°' 
manyayı ı;amimı bir teşr rafı!l Ol, ol' 
kettiğini çünkü her iki; ı:,t>etıetJ 
tekabilen birbirleıf.ne m • :i.r ıd: f" 

Merasimde iktısat fakültesi talebe • 
lerfoden bnşka üniversitenin diğer fa. 
lebd er ve profesörler hazır bulunmuş. 
tur. 

Evvela, iktısat fakültesi dekanı pro. 
fesör Ömer Cc~l açış ııöylevini söyle • 
miş. bunu orı::linaryüs profes1Sril Fazıl 

Pelinin konferansı atkip etmiştir. Pro. 
fesörlerin nutuktan büyük bir alaka ı=.e 
dinlenmı~tir. Bundnn sonra iktısat fa. 
kültesi ~alebelerinden iki kişi de iktı _ 

fi sat mevzuu etrafm:i.ı olgun bir konfe. 
rans vermişlerdir. 
HnJkevlerindc ve radyods konferanalar 

Hafta .:çindc İstanbul radyosunda 
ve Halkevleriltde halka iktısat mevzuu 
et·'lfrnda da bir ço:: kon( ernnslar veri 
miştir. 

Radyoda ilk konferansı İstanbul tt _ 

. ~.raliçe MeriA ve Normandi... Biri ingi- lizlerin öteki Fransızların Okyanu!:ta ma 
v,· surat kurıdelnsını kazanmak isin inşa ettikleri iki Transatlentik .. Fakat her ikL 
si d~ is~enilen net:ı.:eyl vermediği için hem Fransızlar, hem de İngilizler yeni 
gemıler ınşasına b::ıgvurdular. 

Onlar bu inı:ıata devam ededursunlar, Amerikalılar 400,000 beygh kuvvetin. 

lde ve Okyanu~u 84 saatte geçecek yeni bir transJtlantik hazırlıyorlar. Resimde 
bu seyyar denız devini görüyorsunus. 

duğunu ".Öylemiş ve dern1Ş 1-1?11 
(i-

. (Je tl' 
Tayping'de Çinliler imparator Hiyen Böyle bir teşrikmesaı d' fl'leııfa• J, 

Fung'a kar~ı isyan etmişlerdi İmpara- ve Romanya yalnıı ken 
1 
d t\#'~ e• 

1. · d l ~. . A ... nn a .• ffle torun kuvvet ı bır or usu o masrna ne degil fakat aynı z,..... da ıııv· , 
rağmen Çinliler büyük bir kahramanlık nın sulh içinde inkişafına 
la çarpıııyorlardı. Daha sonra, impara- diyorlar. 
tor ordusuna İngiliz ve Fansız kuv· • 
vetten de yaroım etmeğe başladılar. Geçmiş Kuruııla~ı: 9ı3 
Fakat Çinliler yine mukavemet ettiler zo. dl 
ve Şanghayı muhasara altına aldılar. da per 1,ri •' 

Şanvhayın o zamanki nüfusu iki Tramvayfar ıa erıcelc....,,ıı' 
• k dınlar t11 .,. 

milyon kadar vardı. Harpten kaçan, T·ramvaylarda a • bir tat<ı ıc-rıı!' 
yerleri yurtlan harap olan Çinliler de yıran perdelerin sıhhı lfl1asın8 

zurlardan dolayı ItaJ:iırl te• bir yandan Şanghaya akın ediyorlardı. ıı 

O zamanlar yine Şanghay'da Fran- verilmiştir. ·n 1ctldırtla~fll''1' 
sız ve İngiliz mıntakalan vardı. Köy- Esasen bu perdcle~ı ade ot ıı p~ 
lalerin, uzak şehirlerden gelenlerin scttürilnil teminden zıY ettiğil1de ııı11' 
şehre iltica etmelerinden istifadeyi dü- yer tefrikini istihdaf biÇ bir ııı;rcJe " 
ŞÜnen bu ecnebiler onlar.dan hemen he· delerin kaldırrlrnası~~a (itlletÇC J> jtle se 
men bütün servetleri olan paralan ah- görülmemektedir. B ulc ~eri1ıll.'5,,ı11cfe 
yorlar, buna mukabil, pis barakal:ırda f< :n kaldrnlmasına kar;~ıeri" {i.t: 

yatırıyorlardı. 1 hep son günlerde pe~ e&idı:f. 
Bu suretle, müstemlekeciler zavallı kehlelere tesadüf edıtın 



ıti eddi,IJQlı fdmlec fta!Ucll11oc? 

"Çalınan Ta;ı~,~ -
Hakkı Süha GiezgDn 

tetkikine Kenan HuiQsile 
onun ötekilerine üstünlüğü

ekten doğma bir ıey değil
~Ca~ese yapacak değilim. 

~ ~.'._ bıra.z tesadüf hazırlardı, 
~~daki eski aıinalık. 
~ UtUk b!r dokuzuncu sınıf 
~tanıdım. Sınıfın sağ tara-

' ~dan birinde otururdu. 
~ "zıfesile dikkatimi uyandır

ÇlpJı arkadaılan arasında ol
boda küçük bir görünüşü var
~Yunu aşan :stidadı, belki de 
'>?t dıran k-:içüklüğ'j, ona hafı. 

bir Yt"r vermeme ebep ol-

~ ~ .. Un.·· d b"" .. •• )'az :ı: t>..ı e zaman uvuttu ve 
~la ılarımız aynı gazt~e çık

dı. 

~· Çağın modasına bağlı ka
t, fakat genç, oynak ruhile 

tıılı • 'Ve bunu tabii bulmalıyız. 
il, kolay kolay kaynayıı dal
t lturtulamaz. Duygu denilen 
0rtunun, süzülüp durulması-
~ Yani yaı ister. Yaıın olgun

tta kitap bile vermiyor. Eser
tibidir. 1ç ve renk bağlaması, 
İçin, bütün bir ömlir yazının 
bekler. 

iti tarla, hiklye edilit bakı· 
ba§arılmIJ sayılabilir. Fa
cıi eksik, imkan muhake

, ga]r ve ıitkindir. 

~'dam, bir dev de olsa, bir 
un zorla baıaracağı işleri St '«eıela: Sapanla sürülecek 

~ ltornıu bayırlardan toprak 
. :cl.e oağlar delinip sular ~e
~ C)Jı ki genç sanatkar,. çıft· 
~ larını iyi kavramamıştır. 

a. llçırıa haklarım, kanun bakı
~ incelememiştir. Sonra, bir 
' 1 neden bu yıllar'.:a süren 
~ 'p harman savursun? Bu 
\."'- 'nıtıılarda köy):iler kendi 
1"- lftk güzel anlaımrşlardır. 
~ llt lllfisi, Yetim oğlunun fell

ha baıka sebepler bulabilir
~lnıurlar, fidanlan, toprak 

'ti ~likte sökt:ip ıürükliyen kor 
~ ~an gibi. Böyle bir vesi
~ hatica güçlükten de kurtara
~ ere garip hükümler verdir

da bırakmayacaktı. 
' ~Yalden çok, mtişahedenin 
~ ~lcıclir. Uzun ömürlü eser

b lahibinin bir amele gibi 
h.,., Unaldığınr, kan ter içinde 

~~llt&UnUz. 
··~ l?ıaubert,, Güstav Flober, 

~ıı Yazrnak için, Afrilraya 
~ 1• "'Bouari,. için dehasını 

""1 ranıııtr. Fakat yaptığı tah

'-"'"h durdukça yapyacak kıy· 
~ l,.Du Yilzden değil midir, ki 

ll'r: ''tıbbt,. mecmua, "Flo
Gı,., Jdcn evvel Fröydizmin 

kıtlanmaktan kendini ala
tı..... 
"'l\Jilt 
' ~erile beraber, ''Çalınan 

Yeaı ı_ nd. . k k •. ) d • "e ını o utaca g'i.l· 

erıı_; lahib. dir. "Yetim oğlu,, 
at't~ ~.ğı. yumu13k bir üslQp 
~ duğu için pek göu bat-
~ t~dllıanm hoşa giden taraf

\ıa e köpüren coıkun hırı. 
ile t~çlıkla lekeli değil. Cilm· 

ı Yoruluyor, ne fikir sür-

~ 
~tJ ~-~la,, birkaç saatlik bir 

L..~ ~~~r. Kenan Hulusi. onu 
:~1\1! :Phesiz, bir gt:in bu sa· 

da1c·· Yle titiz bir tenkit ay
lıleceğini aklına bile ge-

tirmemiıtir. Belki ben de biraz ileri 
gidiyorum. Fakat gençlerin asla unut
mamalarını, bir dakika gözden ırak tut
mamalarını, sanatlarının insiyakhrına 

sokmalarını istediğim ıeylerden !:>iri 
de, herkesten önce kendilerinin kendi 
eserlerini amansız bir surette hırpala
mağa alışmalarıdır. 

Kenan HulUsinin asıl üstünde dur
mak istediğim eseri, "Dörthanların ku
laksızı,, adlı uzun hikayesidir. Bu hi
kaye kitap ölçüsünde iki forma tutar. 
Bunu daha bü}•:i.k bir dikkatle oku
dum. Çünkü, bir hikayenin lüzumsuz 
konuşmalar, yersiz tafsilatla yamalan
madan uzatılması hayli güç bir iıt sa
yılabilir. Ana konu içinde, ana çizgi
lerden ayrılmadan fikri, psikolojiyi, 
muhiti ve şahıslan harekete getirmek, 
her cümleyi, gaye ve net~.;eye doğru 
atılmış birer adım haline koymak ve 
bütün bu oynak. varlıktan ahenk?i bir 
yüı>:iyüı çıkarmak, sanatın ta şu kendi
sidir. 

Söyliyecek yeni ve değerli şeyleri ol
mayanlardır, ki sayfalar yamalar, can
sız ve hayali tasvirlerle donatırlar. Bu 
gençte böyle iptidailik yok. Kendisi de 
örtülecek kusurları olmadığını biliyor 
ve lüzumsuz gayretlere giriımiyor. 

"Dörthanların kulaksızı,, nasıl bir 
eserdir? Yarın için ne" türlü bir va ittir? 
Bu noktalar üstünde başka bir gün ay
rıca durarak b:i.kümlere geçc.ı.:eğirn. 

Aydında hir kap
lan Öldürüldü 

lzırir <_Hususi) - Aydının Yatçayır 

köyü avcıları bir sürek avı tertip ctmit 
ler ve tesadüf ettikleri bir kaplanı da 

öldürmüşlerdir. Ancak kaplanın öldü
rülmesi çok müşkül olmuş, dört avcı 

yaralanmıştır. 

Kaplan, avcılar dörder kifilik gurup 

tar halinde dağılnuı ken ortaya çık
mış ve•bu dört k.~şilik guruplaıidan biri 
kaplana ateş açmıştır. Hayvan aldığı 

yaralann acısı ile birdenbire atcı cdi • 
len yere sıçramış ve pusudaki dört av
cı ile m!.icadeleye laşlamıştır. Ellerin • 
deki silahları kullar.mağa imkan bula. 
mayan :ıvcılar, bıçaklarla kaplana hü. 
cum etmişler, bir müddet alt alta, üıt 
üste boğuşmuılardır . 

Diğer tir gurup arkadaılannın fer

yaıdlarını işiterek yardıma kopnut ve 

kaplanın meşguliyetinden istifade ede. 

rck yakınlarına kadar sokulan avcılar 

soğukkanlılıkla arkadaıları ile boğazla. 

pn kaplana ateı açmış ve öldürmüı • 
terdir. 

Uç avcının yaralan çok ağırdır. El
biseleri parçalannuı vücutlarının muh
telif yerinden d:.ş ve pençe yaralan al
mışlardır. Diğer bir avcı da hafifce ya 
ralanmıştır. 

--o-
lzmlrda açllan bir yuva 
İzmir (Hususi) - Çocuk Esirgeme 

kurumu İzmir şubesi, Karşıyakaıda bir 
"Yoksullar yuvası,, açmııtır. Bu yu • 
vada, sokaklarda dolatan kimsesiz, ac .. 
fil çoluklar bakılacak, mektebe gönden~ 
lecek ve orta tahsillerini ikmal ettikten 
sonra sanatkar olarak yetiştirilecekler. 
dir. Yoksullar yuvasında ıimdiı.:.k elli 
çocuk bulunmaktadır. İleride daha faz 
la kimsesiz çocuk alınacaktır. 

Hava bo au 
Bir haftadan fa7)a bir zamandanbe • 

r itstanbulda bahar gibi geçen hava 
dün öğleden sonra bulutlanmış ve ak. 
ıama doğru yağmur yağmağa batla -
mıştır. 

Yağmur dün gece de fasılalarla de -
vam etmiş ve hava biraz daha soğumuı 
tur. Rasathaned~n aldığımız maluma. 
ta göre, bugün bava bulutlu olacaktır. 

( _ Y f'ni fvf'şrigat ) 

lnglJ zca konu,ur musunuz 
Istan'Jul erkek lisesi ingflizce öğret. 

meni Ahmet öztürker tarafından neş. 
redilen "İngilizce konuşur musunuz ,, 
adlı ingilizce - tilrkçe haftalık me::mu& 
nm üçüncU sayısı da çıkmııtır. 
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EHiR HABERLERi 
Bu gar hastaha
nes: hakkında 

.bir ihbar 
Mal·ge mü/etlişleıt 
b.efıeı lf'ı i lelkik eı
meğe başlaaı 

~.:şlid~iu .v .. ıgar l.aı.ı...nanu.uun ver. 
gi kaça~çılığı yaptığı haber alınmıı ve 
malıye miifctt.ılennden bir heyet hu.. 
tahaneye giderek mevcut -defterleri tet 
kike başlaıwşlardır. Hastahanenin def 
terleri mütehasaıs lir heyete 
verilıniştir. Yapılan tetkikler esnasın • 
da memur ve müstahdemlere verilen 
maaşların defterdeki kayıtlara uygun 
olup ol:nadığı da aynca gözden geçiril. 
mektedir. Bu araştıı ma on güne kadar 
tamamlaJldcaktır. 

Yapılan ihbarb:nn doğru c;lup ol. 
madığı artık defterlerin tetkikinden son 
ra mey-:lana çıkacaktır. 
· Istanbul defterdarı bu mesele etra • 
fında iz.ıhat almak üzere, giden gazete 
cilere ıunları ıöylemiıtir: 

- Bul6ar hastahanesinin defterleri 
üzerinde tetk.k:ıt yapıldıiı doğrudur. 
Fakat ve:gi kaçakçılığı yapılıp yepıl • 
madığı hakkında !imdiden bir ıey aöy 
lenemez. Hesap mütchaaaı.lan tetkik • 
lerini bitirdikten ıonra tayet b:.r kaçak 
çılık mev.::utsa meydana çıkar. Bu ka. 
çakçılık ınemur ve müstahdem maafla. 
rrnı maliyeye u gösterip vergiden kaç 
mak ıeklinde olabilir. Fakat hastahane 
böyle mi hareket etmlıtir? Yoksa f.ıin 
hiç bir piirüzlil tı.rafı yok mUdur? Bu 
cihetler ;ıncak bir hafta on ıün sonra 
anlaşılır. 

MüenC3elerin defterlerini, hesapla -
nnı tetkik, teftiş etmek maliyenin vazi 
fesidir. F;ı.lcat ihbar üzerine de te\kikat 
yapılır. Bulgar hastahanesi hakkında 

da böyle bir ihbar yapılmrt olıabi.ı:r.,, 
Ayni mesele etrafında hastahanenin 

fikirlerini almak üzere kendilerine mil. 
racaat ettik. Bize aöyledikteıini aynen 
yazıyoruz: 

- Maliye milf ettiıleri hastahaneye 
müracaat ederek bizden muhtelif def • 
terlerle makbuz ve saire istediler. Ken 
dilerine hepsi tamamen verilmiıtir. 

Muhasebenin verıi kaçakçrhlı yap • 
ması ve kanuna aylan bereket etmesi
ne imkln yoktur. Yapılan itler hepsi 
usulüne uygun olarak yapılımftır. 

Yüz kişi ceza 
gördü 

Ceza alanlar içinde 
en çoğu /ırıncılar 

Muhtelif kazalarda Belediye tara 
fmdan yapılan araıtırmal~ neticesin j 
de Belediye talimatnamesme aykırı J 

hareket edenlerin 100 den fazla oldu-
~ g?rülmüı ve hepsinden ceza kesil- 1 
m~ti~ ı 

Beyoğlu kazasında 8 kpiye tram
''aydan atlama, 57 kiıiye de muhtelif 
suçlardan ceza kesilmiı,110 kilo ek
mek musadere edilmiıtir. 

Fatih kazasında tava ekmeği çıka
ran bir f ınn, caddeyi iıgal ,kahve ve 
dükkanda kokmuı et sattıklan için 
ceza gönnüı, 78 ekmek musadere edil 
miştir. 

. Eminönü kazasında da 3 Tram
vaydan atlama, tesbitedilmiı muhte
lif suçlular cezalandınlmııtır. 

--0--

Denizaltı 
gemilerimiz 

Haıiçf e yapılanlar Dç 
Bl'ne s11nra bilmiş 

olacak 
Haliçte taı kızakta yapılan denizaltı 

gemisinin ,=nşaat i§leri ilerlemektedir. 
Bu gemi on ay t>Onra denize indirilecel 
makine v~ sair aksamı bundan sonra 
makine ve sair aksamı bundan sonra 
takılm:ığa başlanac.akt.ır. 

Geminin Uç buçuk aene sonra deniz 

Veresiye rakı 
almak isteyen 

müşteri 
DDkkAn sahibin n 

Uzerlne bUeum ede
rek dUvdü 

Can kurtaran caddesinde bakkal Na
znnın dükkanına aynı semtte 
otfuran Kazım isminde biri gelerek ve
resiye bir l:§e rakı istemiştir. Fakat Na
zımın rakı vermek istememesi üzerine 
kızan Kazım hücum ederek dükkan sa· 
hibini dövmüıtür. Polis Kazımı yakala
yarak tahkikau başlamıştır. 

Ç cuıa bırakı:an araba 
Sofular ı.:addesinde 20 numarada 

oturan araba:ı Serm crabasını dün 
oğlu Saffete bırakarak bir yere kadar 
gitmek istemiştir. Fakat çocuğun elin
de kalan arabanm beygirleri birdenbire 
ürkerek alabild=ğine koımaya başlamIJ, 
araba yoldan geçen belediye memuru 
Faika çarparak yaalamııtır 

Gü~.halle zaptedilen beygirlerin sahi
bi hakkında tahkikata b::.ılanmıştır. 
ÇARPIŞTILAR - KöpfüiJden geçer

ken Osmanın idaresindeki tramvay 
arabasına ıoför Esadın otomobili çarp

. mı§. tramvayın bazı kısımlan hasara 
uğramıştır. Her ikisi yakalanarak tah
kikata bqlana.ııtır. 

EL ARABASI ÇARPTI - Beyoğ

lunda s!yyar komisyoncu Leon polis: 
mürr.caatla Bruıl~ paz:ınndan geçerken 
Mustafc::nın idaresindeki el arabasının 
kendisine çarparak yaralandığını iddia 
etmi§, Mustafa yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

PENCEREDEN BAKA'~KEN -
Beyoğlu İstiklal caddesinde Karaltı so
kağında oturan on Uç yaşlarında Kemal 
evinin penceresinden dııarıya bakar
ken birdenbire müvazenesini kaybetmiş 
yere düıerek muhtelif yerlerinden yara
lanmı§trr. 

Kanyak vitrin mOsa· 
bakası bitli 

tnhharlar umum miiıdildüğil kendı 

mamulatını satan bayiler arasında bir 

Tabii kanyak vitrin müsabakası., ter
tip etmiıti. Bu müsabaka neticelenmiı 
ve Osmanbeydetc.• Ankara pazan birin 
ci, Kalyoncukutluğundaki Ekonomi bak 
kaliyeai ikinci, Katyoncukulluğundaki 
Artemiı bakkaliyesi UçüncU, Osman • 
beydeki Yıldız kooperatif.= dördüncü ol 
muşlardır. 

Birinciliği kanan Ankara pvaının 
ıahibi aldığı yil.ı lira m:i.kafatın ellisini 
Hava kurumuna teberrü etmiştir. 

-<>--
Rektör gel dl 

Un~venite rektörü bay Cemil Bilsel 
dün Ankaradan ıehrimize g-elmi§tir. B. 
rektörün Ankaradaki temaslanndan ü. 
niveraite için bir çok yenilikler beklen. 
mcktedir. 

harp gemilerfmize iltihak etmesi muh. 
temeldir. 

Almanyada yapılan denizaltı gemisi 
de gelec~k hafta dtnize indirilecektir. 

Bu gemi on altı ay sonra Almanya • 
dan getirilecektir, 

Buhran ve muva 
zene verg:leri 

Eksiltme mıktaı ı üze
rinde tethikler 

gapılıyoı 

Maliye vekaleti :arafından vergiler 
üzerinde yaptırmakta olan tetkikler i
lerlemıi ,•ir vaziyettedir. 

Buhran, muvazene ve hayvan vergisi 
etrafında hazırlanan kısım önümüzde • 
ki ay sonunda tamamlanmış olacaktır. 
Bu surelt: buhran muvazene vergileri. 
nin tevhidi ile huıl olacak nisbet ve 
hayvan vl'rgisi üzerinde yapılacak ek .. 
siltme rmktan tesbit edilebilecektir. 

Net.=celer bilahara birer kanun Uyi. 
hası halinde Kamutaya verilecektir. 

Bu suretle yapılacak değişmelerin 
yeni mali ytldan evvel tatbik edilmesi 
mesi imkanlanda aranmaktadır. 

Limanda vesait 
buhranı var 

ldare gQnlüğil 12,5 
liı aya mavna kiı alıyor 

Mumhane antreposu yıkıldıktan son 
ra, limanımızda antrepo sıkıntısı baş

gösterm'.Jtir. 

Gelen mallar gürJerce motörde kal. 
maktadır. Sirkecideki gümrük binası • 
nın bir an evvel Un.ıir edilerek antrepo 
haline getirilmesin\: çalııılmaktadır. 

Burada 840 tahmil ve 300 ıde tahliye 
amelesi iı görmektedir. 

Son günlerde ifin çoğalması yüzün • 
den bu mrktar da kafi gelmemiştir. 
Diğer taraftan vesa.:t buhranı da baş 

göstermqtir. Limanda 15 gemi birden 
bulunduğu zama.ılar, vasıtalar kafi gel 
med:ği için C§yalann mavnalarda uzun 
mücldet beklemc.l iktiza etmektedir. 

Liman idaresi bazı müesseselerden 
mavna kiralamııtır. Bir mavna bir 
gün için 12,5 liraya kiralandığmdan, 

bu ıek'l idarece pahalıya mal olmakta • 
dır. 

Hususi biT firmadan kiralanan 200 
tonluk bir duba için günde 300 lira ö. 
denmektedir. z 

Pireden satın alınacak mavnalar gel 
dikten sonra da :ıntrcpo tamamlanınca 
ya kadar limandaki vesait buhranı de. 
vam edecektir. ' 

-0-

Yine bir otobüs 
kazası 

Beyazdla otobUsla otomo
bil ,arpı'b 

Otobüslerin tehir sokaklarında itle. 
meğe başladığı gündenbcri tehir kaza. 
lan arasına bir kişi ıdaha katılmış oldu, 
Artık gün geçmiyor ki tramvay ve oto 
mobli kazalarında.'\ aonra birdenbire 
otobüs kazası .=şitmiyelim. 

Dün de ayni ıeldldc, Şitli • Fatih a. 
rasında işleyen otobüslerden biri ile Ba 
yazıtta bir otomobil çarpıpruf ve halk 
büyük heyecan geçinni§tir. Vaka §Öyle 
olmuıtur: ş.:!li. Fatih arasında işleyen 
bir otobüs Beyazıt camii önünden ge. 
len bir taksi ile çarpıımış her ikisinin 
de makine aksam~ parçalanmt§tır. Şü. 
kür, nüfuzca bir zayiat olmamııtır . . 

-o-

Konferans 

BEYOtLU HALKEVİNDEN 
1-12-937 Sah günü saat 18,30 

d:ı Evimizin Tepeba~md:ıki merkez
binasmda profesör bay Kerim tara• 
fmdan "Ayniştayn nazariyesi" hak'. 
km da bir konferans verecektir. her
kes gelebilir. 

• Evvelki fı(ln 1058 de kapanan altın, 

dün. Rorsa dışında 1060 a satılmıştır. 
• Diin BeyoAlu mıntakasında otuzdan 

raııa ı;lltçQ çevrilmiş, gQAümlerin üstünde 
"Halis sQt,, etiketi bulunmasına rnı:tmen 

sulu ve kaymak altı snt sattıkları ~örül
müş, haklarında zabıt varakası tutularak 
para cezası alınm11tır. 
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Burdur 19 (A. A.) - Bugün 34 ün 
cU topçu alayına ordu müfettişi orge _ 
neral izzettin Çalrşlr tarafından Reisi. 
cumhur namına sancak verilmiştir. Tö 
rene kadın, erkek hemen bütün Bur • 
durl halla iştirak etmiştir. Generalin 
veciz sözleri, alay komutanının hitabe. 
si heyecan ve alaka uyandırmış, bu 

1 

Ta 
Mıadrit 19 (A. A.) - Beş günden. ı 

beri Teruel cepbesinde cumhuriyetçi • 
ler tarafmdan yaprlan taarruz cumhuri 
yet kuvvetlerinin mükemmel bir suret 
te ha.zırlanmış olduklarını me~ana 
;koymll§tur. 

Tcruele on beş kilometreden fazla 
bir mesafede bulunan bir noktadan ha. 
:reket etmiıı olan cumhuriyetçiler on 
kasabayı işgal edip 600 küsür esir ile 
mühı:m miştarda harp nıalzemesi aldık 
tan sonra şehri tamamiyle muhasara 
etmişlerdir. Şehrin en mühim müdafaa 
mevzii olan Muela dün saat 16 lda cum 
huriyet~iler tarafından zaptedilmiştir. 

bıı sabah saat dokuzda yapılacak o. 
1an son hilcumda.'l evvel siv;l ahalinin 
şehri terketmesi tenbib cdi~tir. 

H va 
Si 

müda-
• • 
çı 

Yeni biı· 11sul 

Londra 19 (A.A.) - Bazı gazete· 
1erin yazdığına göre diiimnn hava 
akınlarına kar§ı sabit balonlara isti
nat eden madeni ağ l~·Jıaları ~erine 
ağ ız hinlerce sahit balon kulfnnılma
El hava müdafaa ı eksperleri taıaf ın
dan düşiinülmektedir. 

l\fulıtelif uzunlukl:m1a kablolara 
bağlanacak olan balonlar hakiki hir 
mania ormanı teşkil edecekler Ye 
OÜ§man tayyareleri lnwlarn çarpacak· 
1ardır. 

Veda şakhgi 
•• u 

kıymetli hitabeler bayrak gevgisini ve 
kudsiyeti;ll kuvvetli bir duygu ve şuur 
halinde dinliy,enlere telkin etmiştir. 

Bu akşam komutanlar şerefine Hal. 
kevi salonunda bir şölen verilmiştir. 

Ortaokul tasarruf haftası mUnasebetiy 
le hazırlanan müsamereyi general • 
ler şcreflendirmişleıdir. 

u 

ti 
Cumhuriyet tayyareleri asiler tara ~ 

fından gönderilen talniye kıtalarmın 

yaklaşma:sına mani olmuşlardır. HU • 
kumet topçu kuvvetleri bugün ~ehre ha 
kirri:lir ·ıc şehrin tmıatindeki bütün is 
tihkfunbrı dövmektedir. 

Taarruz durdunılınu§ 
Salam1nca 19 (A. A.) - Frankist. 

]erin resmi b:r tebliğ~ biikfunet milis.. 
terinin Tcurel önilni;cki taarruzlarının 
larılnuş olduğunu bildirmektedir. 

lt1ADRl1' RO:lfRARDIMAN EDiLDi 
fndrid 19 (A. .) - Asi topçusu 

hu gün Madriti birkaç <lef a homb:ırdi 
man ctıni§tİr. Ohüslerden biri ~ehrin 
merkez sokağına düşmiiş ,.e 14 ço
cuk ile üç ihtiyar ttlmyiiştür. 30 kişi 
de yara1anmı~tır. 

ilkokul öğretmenlerln!n 

Mesken bedeD
leırn [Q){y) yoo 
veırnnec<ek 

Ankara 19 (Telefonla) - .Maarif 
vekUleti. ilk tc!drisat muallimlerinin 930 
yılındanberi tecil edilmekte olan mes. 
ken bedellerinin 1~38 yılından itibaren 
verilmeğe başlanmasını kararl:ıştır • 
rruştır. 

Maarü vckfileti bu kararı verirken 
hususi idarelerin bü~clerinden son yıl 
larda başlamış illan mltlşafı gözönüne 
almış ve Hk ted.isc.t müf eti~erlnin 
maaş Ucret ve paralannın devlet bütçe 
sine alınması için Meclise teklif edil _ 
miş olan kanun layihası dola)i.siyle hu 
susi idarelerin edecekleri istifadeyi de 
hesaba bitmıştır. 

Maarif vek!iletl bu kararı ile mecbu 
rı ilk tahsil kanununun hükümlerini 
yerine getirebilmels için her şeyden ev dün g··m .. 

(VBtyanı birincide) 
eski yen.~ muhtelif devirlerine men • 
sup bir çok tanınmı:l muharrirler ve 
diğer fikir ve san:ıt hayatına mensup 
bir çok l:imselcr, b:ızı hariciye memur. 
lan ve aile dostla,.ı yürümekteydiler. 
Çarpiçi cam~nden tncirliyolun!daki Ba 
kırköy r.ıczatlığma g.~dilmiş ve cenaze 
lburada toprağa tevdi edilmiştir. 

, vel ilkokul öğretmenlerini çoğaltmak 

ve bu öğretmenleri bütçelerin imkinla. 
rı n.:sbetinde refaha kavuşturmak esa. 
smı gütmektedir. 

Cennze alayında hnzır bulunan bü • 
yük ka13balık, buradan sonra silkiın ve 
teessür içinde dağılmıştır. 

Halit Ziya U§aklrgile ve ı::lcsine bir 
kere daha tuiyetlerimizi bildirir ve 
sabır dileriz. 

Uşnldıgi) ailesinin teşekkürü 
Türlü uzun emekler neticeı:yıe şah. 

smda memlekete bir çok hizmetler i'a 
edebilecek knbiliyetler vücude getiril . 
rniş ol:ın sevgiU oğlumuz sefaret baş. 
katiplerinden Halil V edad kara bir ta. 
Jih darbe;;inin :.urbanı olarak vefat ct
mi!tir. Mztemimizc işt:.rak eden birçok 
iyi kalbi insanlard:ın nevi nevi muhab • 
bet ve merhamet nişaneleri al:lık. Mck 
tuplar ve telgraflarla taziye:.=.mize ,şi -
tap edenlerden ba§ka bir çol: ~ostlnn • 
mız şahsen evimize kadar geldıler ve 
ıbir çokları da zavallı yavrumuiun ebe 
diyete teşyii rasimesine iştirı;k etme~ 
zahmetin,~ ihtiyar ettiler. Bu tcsclh 
kaynağı çok aamimi alakalara me~ruh 
yüreklerimizin teşekkürlerini takdırn e 

Mesken bed::lleri hakkında maarif 
vekfilctnicc alı:man bu karar valiliklere 
de b.lfürtlmiş vilayet bütçeleri hazula. 
nrrken b~ m::.J.en bedellerinin de lda. 
bil edilmeıı'ni ve uu yıl bütçelerin.de ya 
pılması pek mecburi olmayan işlerden 
tarsaruf :y shdrlu shrdlu nu nu n unu 
tasarruf cdihr.csinin temirJni rica et • 
miştir. 

Muur Başvehiıi istifa
ya davet edıldllecelı 

Kahire 19 (A. A.) - Röytcri öğ 
rendiğinc göre, siyasi buhr:ın önümUz 
deki hafta Nahns paşa kab:nesinin kral 
Faruk tarı;fından istifaya. davet edil 
me'· suretiyle halleclilecektir. 

Kral, henüz mebusan meclisi reısı 
Ahmet 1ahirdcn kabineyi teşhll etme 
ııini iste:ncmiştir. r~~aamnfih, böyle bir 
talep halinde Ahmet Mahir, b:ı!vekilli 
ğ! kabul ~deccktir. 

derken Alfahtan kimseye böyle acı gös 
tcrmcmesi için <lunlar ediyoruz. 

Kardeşleri ve bü.rtün eilc namına 
Ar.a:;ı Babası 

Fatma Memnune Halid Ziya 
Uşa1:trg:t 

e 
Bir kaı allolu bastılar 
bir memuı u öldüı düler 

Otuz ki iden miirekkep bir ~ete. 
Tayha kasabası polis ruerkczine gire
rek hir tenkil seferine iştirak etmiş 
olan bir polis memurunu istemişler
dir. Çete efradı bu memuru hemen 
tepeliyerck öl<lürmii§lerilir. 

Çete, bundan sonra hUtiin polis 
mermırlnrmın silahlarını alını~ \'C 

kendilerini tetlıiş hareketine iltihak 
etmedikleri takdirde ölümle rel1dit 
etmişlerdir. 

Diğer taraftan, Şeri'ada petrol ho· 
rosunda yangın çıkarılım;; K mliis iJe 
Hehron arasındaki telef ~n lıatlan 
kesilmiştir. 

Diplomasi 
tatbikatı 

(tJatyanı birincide) 

bu f eclakarlıkları yapuıakta<lır. Çin 
komiinizm tehlike i içindedir. Japon· 
lar ona acıyorlar. Onu bu tehlike
den kurtaracaklar. r.in kemli evinde 
kazancına alı ip oln-:nryor. A Ynıpa
lılar, Amerikalılar gelınifler, onların 
kazanı;larmı hile j]e, tuzak ile elJ~
rinden alıyorlar; Japonya Çinin hu 
biçareliğine de yarclnn etmek iste
yor. Onun keıııli el emeğinin malı· 
sullerintlen istif adc-i için u~raşıvor. 

Yalnız Çinin, Çinlilerin 1ıiilüu hu 
iyiliklerden faydalanması için bir 
tek ~art, l>ir tek ~nre vardır: O da 
Çinin Japonya ile dost olması, fakat 
resmi dil ile dost değil, candan dost 
olmasıdır~ Çini Japonya ile clbirliği 
ederek çalıfmalarıdır. 

İ§tc Japonya bu kadar iyi maKsat
larla Çinin yarı]mıma koşarken yol 
üstiincle hir takım engeller .ile kareı· 
la~ıyor. Tahii olarak hu engelleri 
ka1clırıyor. Ru aracla hirkaç jtiin ev
vel Nankin iiniinde Yangtse nehri i
çerisinde bir takım gemiler de battı. 
Bu gemiler nr:u:ında Pnnay ismimle 
Amcrik:ı1ılara gczid lıir scf arethnne 
vazife,.,i ~fö·en ~eıni ıle lınttı. Geminin 
içcrisindekilerdct! 18 i hoguhlu, bir 
o knclnr insan cln yaralnmh. Ameri
ka Cmnlıurreisi Ruzvelt haşta ola
rak l>ütün Amerikalılar J nponlan 
prot~sto etti. Çiinkü Panay'm bat
ması, içinclrkilcnlcn birçok. ~i~inin 
hoğnlma ı ve varala~~rn~c:ı hil~ıyerek 
olmuş bir lıadi e d~~~<lı. ~u ış Jnpon 
kumatulamnm vereli!!• cmırle ahlmı~ 
bomhalarm cserivdi. Fıızla olarak ı:e
mi hatnrken kurtarılmn~a çalı~ılan 
insaul:ır mitralyöz ateşine tutulmuş
tu. 

Rmmla lıerabcr .Tanon cliploma,.i
sİ hu protf'c:foyn l>iiviik bi: te~sürle 
kar-rllHlı. 1\ ,.~er olan lın ıc;ler ade
ce l1ir nskni l·umunrlnnınm lıatası 
~eri imi~. Japon m~mlekctle:İnde A

ıne:-ikahlıırm zararları t:ızmın olun
mak i~in clerlrnl ianeler bile toplan. 
dr. 

Şimdi A nupabların \'<' -~ıPr.rikah. 
ların f'ndic:c i fjudur: rah:ı Jnnonya 
Cinrle ynnlt~ı bn iFler ile or11cbki hii
tün ecnebi mrnfnntlerini silip süpU
recck midir? JaJlOnra Anuı>alılarm 
hiitiln Uzak Sark isleri dü ... rnc p;ire
ve Arnerik:ıhlarm hn <'..rıcli~eleriııe de 
cevap ,·erivor: 

- Aı::Jn! Yahnz Cinde Amcrik'ah. 
lar ile Ynıoalıların menfaatlerini 
nmlrnfn"a etmek irin Jnnonyanuı r.1n 
lle fe~riki•n" ai etın<'si Jnum. Ht>le 
hir kere lm olı::nn. Hele hir kere Ja
pon ·anm !ilimdi Pe ·in ınerkf'"İ olrnak 
Ur.ere 'lnncukuo tipinde iliın etti!ri 
yeni '-in cnmlmriveti hütiin Çine hii
r.ektir. Ilımda hiç 1 in15cnin §Üplıe i 
kim olarak lıalc gelı;in. Onclan sonra 
olmasm! 

ASI us 

HURilfya abone olu
nuz ve abone ediniz 

V. e©J n il< l\.!J o e ;g D ınHdl a l1i'l o a ır o U11<§18 
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B b o ul i 
bi s e ya ı orıat 

atı',# 
Baba, oğlunun sırtını sıvazladı: 
- Arkan yere gelmesin evliidım, 

dedi. İşte serbestsin. Sana aon nasiha
tim fena adam olma. Merd ol, mertçe 
yaşa ve medçe öl. Kimseye fenalık 

yapma Sana dokunmayana dokunma. Fe 
nalarla mt:1.:adele edersen btından Allah 
da memnun olur. Beni unutma. Vakit 
buldukça gel beni gör. Beni sevL'ldir. 
lşin yolunda gider. 

İşte Simon, Murad ağa oğlundan ay
rıldıktan birkaç ay sonra Yedikuleye 
gelmişti. Evladından ayrıldıktan sonra 
b'..isbütün çöker gibi olan baba, kendi
sine bir can yoldaşı arıyordu. Konuıa
cak biri onun için hayatta en büyilk 
ihtiya!itr. Orada daha birçok insanlar 
vardL Fakat Murad ağa, onların hiç
biri ile yüz 1:öz olmuyordu. Çünkii ne 
Murad ağayı onlar anlayabilirler, ne de 
Murad ağa onları anlamak isterdi. 

Simon öyle değildi. O da mahzundu. 
Dert'li idi. Onun da konuşmağa ihtiya
cı vardı burada. Mura.d ağa anlatırken 
dinler, kendisi anlatır ken Murad ağa 
can kulağı ile allikadar olurdu. O ka
dar anlaşmışlardı ki bir saat birbirile
rini görmezlerse her ikisi üzülürdü. 

Bir tire 
Murad ağa son gı:inlcrdc Simona çok 

dil§Unceli görüyor ve bir türlü soramı
yordu. Genç kral, hasta d~ğildi; merak· 
lı idi. Tc•;rübeli ihtiyar ise insanın me
raklı anında onun yarasını de~menin 
çok defa tehlikeli olduğunu biliyordu. 
Günlerce Simonun derdini açmasını 

bekledi. Fakat bir türlü Simon derdini 
söylemedi. Daima mahzundu. Y emcgi 
bile İ§tihasız yiyordu. 

Murad ağa buna fazla tahammül 
c<lemcdi. Beraber yemek yedikleri bir 

Dü - d··ğü·n kirndir b 
- ~un u lıt' 

mez misin? . ~~ 
- Niçin söy]erniyeyırn. 

timden genç bir kızı. 
1 

.ıt . -o ın1 av· 
- Seviyorsun aeg . ın\l)'-ııCI-~ 
- Bilmiyorum. Sevıy~ ~e J.A' 

eınişttrn· Dl'°. 
seviyordum. Scvm Ne de.~ 
ğilm vakit, ne ayrılırken. gc!P'" 

. H tta buraya ya gel:rken. a 

sonra da. b 1 ıt 
- Peki nasıl şeydir ~· _...,Jdt 1 

o .. z;:ı 'Y'" 

Ömer babasını gör il d • ~ 
yarak ayaklarına ka~anf~: çok b ~ 

- Baba, dedi, benı af '<ı11llıı 01 .J. 
. • d' B n de pı,. --"" F 

bır suç ışle ım. e. defa ııa;-~ 
ama ne yapaynn. bır ~ 

di. eketiııde!'~ 
Baba, oğlunun bu har c;öı 1 ~ 

derece mütehassis oldU· bdrtfl' 
arasında biricik evladırtt ~ 

dedi~', tırdı: 
d ·ı rnekle, . 

- Benden af 1 e . 13il ~ 
dım olduğunu isbat e~:· yüıil1'd:t?f 
ki benim senden başka } sun? /. ,ar 
kimsem yok. Anlı~o.r ;~·i gilııl~ 
beş yaşındayım. Bırço neler ge # 
düm Rahat Mesut, se . o~ıı1J . • .. e.dııt· 
Sen bunları da gor . dii~fiJ\ 
kendimi değil, hep senı • b•b•1 _..1' 

. ..il ını ff"' 
- Beni affcttın deg zatetı ~ 
- Affettim çocuğuın;, Jd .. ae~•tef' 

. yozı., ~,, 

affedilct.:ck kabahatınk eğtenıııc _.;. 
birçok ~eyler yapma ' •1" ... 
sin elbet. 'k 11 ııa~tsP tı'~ 

Ben senin yaşında 1 .e .tC )'~ # 
.. la kıtJlSeı . ı:;ıı kadar silahlı do şır, le ;dı· 

tirmazdım. Ama oralar öy gU~ 
kahramanlık yap~k. ço~1'ti· fi~· 

Ömer derin derın ıç ç~ ~ 
- Sen gençliğinde b3?. ıiJt1 tıJ

lıklar yapan değil mi b~aı' 11 

- Evet Ömer çok. B f!ııl~ 
ıtı_J' 

gün: 
- Simon, dedi, 

kadar oldu?? 

kAyeler. . terdial- ~ 
buraya geldiğin ne - Ben de yapmak 1~ ~Jaf 

ömrüm burada kalın u ~ ~ 
Simon düşündü: 
- Hiç farkmda değilim. Bir sene _!)1-

du değil mi? dedi. 
Murad ağa gii}:imscdi: . , 
- Tam bir sene on ay dedı. 
- Bir 11ene on ay mı? 
- Hayret mi ettin? 
_ Hayır. Bana on sene kadar cue 

geliyor. Fakat 0 ka.dar olduğunu san-

mıyorum. 

- Kartli hiç hatırlıyor musun?. 
Simon cevap vermedi. Murad ağa can 

alacak noktayı bulduğunu anlı~~rdu: 
_ Elbet dü§UnUyorsun deg~l mı? 

ı mleketini dü~ünmez mı? nsan me d .... 
- Hayır Murad ağa. uşunmiyo-

D .. ··u ··p ne olacak? Bak ben de rum. u~un . 
1_ k geldı·m lhtıyarladım ar-.ur yaşına · . 
tık. Bana hep "genç kral.. dıy.orlardı. 
O, isimden başka bir şey değil. Eski 

bir hatıra; 
İhtiyar fazla tahammül e~cmedl; 
_ Bak, dedi. Simon senı evladttn 

gibi severim. Ara~z~. gizli hiçbir şey 
yok. İsterim, ki bır gun gene memle
ketine dön ve tahtına geç. ıc:aı~z ben
den bir şey saklama. S~n~ sım.d~ye k~
dar söylemedim. Çok duşuncelısın. Yır
mi gündür i§tihan l:ıilmadı. Derdin 
nedir?. Beni merak etmekte haklı gör 
ve derdini söyle. 
Simo:ı.un gözleri yaşarıyor gibi oldu: 
_ Ben de bilmiyorum, baba, dedi .. 

D dimi ben de bilmiyorum. 
t e~ral Murad ağaya ilk defa "baba,, 

diye hi~ap ediyordu. Sesinin titrediğini 
k d .. de farkederek sarsıldı. Bir sa,. 

en ısı .. ''E 
niye isinde şöyle dr:.işün.du. • vet, bir 

d d. var. Ondan bahsetmeği aklıma er ım il . . 
getirir getirmez sesim b . e. t_ıtn.~~~·" 

_ Simon, muhakkak bınnı duşunu. 

yorsun. 
Simon ayağa kalktı. s:rt tld~~1arla 

gezindi. Kendine gelmek ıstC: gıbı ba
şım sarstı. Derin bir ah çektıkten !on-

ra: 
_ E\•et muhterem peder, dedi. Bi-

r ' diis~ilyorum. Onu dUşüneceğim ını ~ .. .. . 
hiç aklıma gelmezdi. Duşunmıyorum 
da. Fakat bu kule bir gün bana onu 
hatırlattı. tşte o günden sonra ben es
ki Simon değilim. 

' da geçc'.:ek. ~ııJl•~ıtfl' 
Murad ağa beınbeyaz unutı .,de" 

vazladı. Gözlerini çocu~i gcııçllA'ıııı 
nin içine dikti. Tıpkı ~C:Sıa tıı<"' 
ki gibi bakışlar. 1htır , ıını" 

. . bak..clar. .ııı .ıı• dinr tıtretmı§ •:ıJ a ,.. ctr 
:s• buraY . ~ 

- Ömer, dedi. Ben . ·n geıdiJ11' ıı61\e 
riyetine kavuştur~~ı~bi se~ r; 
den uzak katamadıgt 'bi J(<llY ~ 
kafese konmu~ arslan ;aı;at beıl~· dJ? 
gönlıJm razı ola~dı. e 5l)yle 

kiIJlSey 
baban olduğumu r yerde 
Söyliyemezdim de: ~:ıerere>t: eti tO' 
Wünürken ve sCJll g det• Jd 

• e'V'ludtlll·· tfi .... 
- İşte bcnıın ahtardı-

dar •,.;rn fer ~ ,,t 
sen ne ka l:r-- 0 tu}'0 ~ı-:.lı 
di bundan da ınahrurn ~ • ,rr 

Murat ağa sustu~~~yctl 
rak sakallarınr ~ 
Sonra birden: :aıı çele~~ 

çıkar· ~~' 
- Ama, dedi ne acağı~· ..4( o •, 

silrmiyecek. Seni kurtadr ·111 serı:: Jı 
dese}' 1 dl 1 •1~ 

için ''oğlumdur., .ıdirıt· Şi~rfıd' J)r 

k ·· dafaa edeme ,..,abil1 
ra mu . ·n ça .. :ı t 
ğim gibi senin ı~~ ·ıırne·· bl' ı 

H·,. uıc 11ııı rahat olsun. 1 'ı' 1 de t 
Baba oğul Yedil."11 c /'""' ı; 

• tP 
ne yaşadılar. • şt' 

Ömer sık sık: paha ço1' 
- Baba diyordıl· ğıtı17 rdı1~ 

' k rtı:ıaca 5o 
mi? Ne vakit ·u_ .. u b()yle _ı· 

Murad ağa çctwug ı; aS ~ 
.daima kı:aca: derdi. ÇC 

- Az kaldı örner ,r,ı 
dı en : • .cı .ti .. ., beıtl • ·11ıtı ~-, 

Ve Murad aga d dikçe ı~i,iı'ltcU t~ 
_ Az kaldı ... :ederdi. Y 1'e~ 

burkulduğunu hiSayrılaca~ t>ırJf'L 
cuğundan gene ~uraY1 t-f e 

1 ustU· v ·ıır.dl· ,. yerini bu ın s ·debı b'ıv 
bir daha nereye J:. . ede e9~ ne de yurdu va ~ecl~a!lk• ç 

Ölün.:ye kadar aı.-ıaıı > öl• 
'b" yaşam 1" 

mahkfun gı 1 Öıılet • 
yoktu. ı:neğinOe • ~ftlfJ11)l 

Bir akşam ye 1B ~.,eçi• 
d•• fııı ...,dJ o .... ,. 

re ı. dedi bCll ·ı:ıı f>\ll~ tst P" 
- Baba, Gençliği a 5crb_o11f') 

g .. iın· soıır •-"·~ ,..... 
edemiyece artık· jf'I>""' 
Y.Or. U y:uştuın ( 
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~~hten hikllge 

Giyom Tel 
O~ıunun başındaki elmaya 

nasıl nişan aldı'? 
!Jııı.~kl~ oshmun hn~mdaki 
'• 

8 nı~an abp dii :r; iiren kah
bııj:ın. 1.ıikfıye i me1'hurdur. 
t trıısıniz? ... ,.. . 
~ ~Çre AYu turyuya tiihi i
lıııı esler iı::ınindt!ki bir lıa-

orada P k 1· l .. k .. 'ily e ,7.a ınıce ıu um 
~i krdu. Giyom Tel Lmin
~· •hranıan 1 virrevi hu 
ı.. 1ıtıd k .. • 
•ql)>ıı hen nrtarmak ve A vm-
ı~ak .0~un<lıırn~tmdan çıka-
1t"'. htıklali ni kazandırın ak 

' JOtd 
~ak \l. 1 

tııııı1 kat 1ıükiimılar Geslcr hu 
~t nlıranınna nefes nBır
ı~ 0~·. 0rıu daima hir ~f!Y ,·e
\'~ı •rı iilıliirrnt•k i~teyordn. 

'~ 
0 
.. ;av<'l bir ı:iin . Giyom Tel 

"'h ı; tınıı le\ kif ettirecek hir 
"rıh c· tılılu: 

t-ı 'Yorn Tel , .e of.in A,·ustur 
oav " rı ' 

~;:p:çer-
~mekiçin 
~t'c\ca -------• 

aa,ıa rınızı hay-
ran bıral<acak · 

liir oyun 
tı 

illi?~ eUzcl bir oyun öğretelim 
4t~tl ak.tt, kimseye söylemeyin, 
~. aııarınu:a yalnız siz oyna 

>ııı. li 
~ cpııini hayrette bırakıraı. 
~kadaşınıza evvela: 

)iıı, Aklından bir sayı tut, de 
...._Ondan sonra ilave edin: 
~l 21 zerbtilac .rn 12şv fg g 
, ile zarbet. 

l::ıt.:-.... , .. , . 
:ett.t..... -. 

...._ ;' ckuna ı ss ilave et. 
tt, ~ıl:an sayıyı Uçle taksim 

...... :ettim. 
'tı1t ~lliııı tuttuğun uyının 7 

~I\ ._ bu taksimden hasıl o 
...._ Yıdtın çıkar. 
t-• Çıkardım. 

• 'ı'llltd · 
-.q~li 1• kaşlarınızı çatar ve 
ta: ttUyor &ibi yaparsınız. Son 

Ccti 
lt,ltik kalan 51 dfr, dersiniz. 

ll'aıc aten geri kalan s ı dir. 
~tfa at, bu oyunu ikinci b1r 
'lı gene arkadaşmua oyna • 
o han~· ÇUnkil, o uman sizin 
~tfl gı sayıyı tutarsa tutsun 
tİir ~clciında 51 dediğinizi gö. 

~lc~u l§te bir h.:yıe var 1 der. 
~daıı't, oyunu başka başka ar. 
~t~ltt~rıll!za oynay:ıbilir ve 

hayrette bırakırsınız. 
lıu Oyunun ıırrı? 

~ 0~'un · 'tiı . sıze de garip geldi 
~lld1~ rr.ı? Ele muhtelif sayı a . 
ı.thı11.ı halde, bir takım cem ve 
ıı; rıct~dan sonra, hep nasıl ay. 

l;l .. ıcc Çıkıyor. 
"llu • 

l\rlca n tırrı g:ıyct basit: 
talt,illl d:~ınıza "cemet, tarh et, 
~\ı taltkca" derken onun tuttu • 
ita i .. d. nıı, ne olurlhl olsun sı. 

"' ır· C>rıd 1Yorsunuz. 
~t i~~:ı tonra yaptığı hesap • 
U~Cti .. ~n vcridiğiniz rakkamlar 
~ ..... ~d' 
1 
t~1 ~ ır. Bunların da cerr.ı, 

"Calt e llksiminden sonra ka. 
l'ckun sı d. 

ır. 

ken hayrn;ı selanıl:ımanu~lar! 
r, •)' 1 

Bunun üzerine Giyom J c 
te,kif ediliyor vf" id:ıına malı · 
kfıın olunuyor . 

Fakat. zalim kralın aklrna 
lı';rdenbirc daha a~ır hir ceza 
gt>li) or ve ııuna knrnr ,·crıyor: 

Giyoın Tel'in oğlunun ha~ı-

Hakim Gibomteli ~incire 
beiJatmııtı 

na bir elma konarak ... Baba ı 
eline okunu ve yayını alıp, u
zak bir rncsaf r.de o~hınun kar
şıaın<la duracak ,.e çoruğun ha· 
:ınclaki elmaya nişan alarak 
oku atacak ... 

Okun elma' a isnhct etmesi 
pek zanf bir ilıtimnl clahilin
ıJedir. Bu ,·aziyt'tte atılan ok. 
lıemen hemen viir.de yiiı çocu
sun ha~ma .-aplnııarak 'e za
Yallı haha. keneli eli)Je, çocu
ğunu öldiirecektir. 

Kral ona im ceıa,·ı hu clii
,unce ile vt-rh·or. Fakat, kah
raman Gh·om ·Tel. ok atmak
taki ni.-a~cı1ıihna ~ü,• t.rwrek: 

- Peki! diyor ,·e o~lnnun 
haşma elma )·erlr\:tirilıliktm 
sonrn <-line okunu. ,·ayını ahr. 
ı;iistcrilen yere ç<'kiliyor. . 

Rnşmcla elma ile hart'ket~ız 
,ıuran çocuk, 111~,·eran kinc1f', 

' korkunç dakiknlnrı heklc.yor 
,·c keneli ine ni~nn alan halıas1-
na biiyiiyen ~i>zleriyle bakı
yor. 

Givom Tel bütün cesaretini 
• ' 1 lophyarak gü7.elce nişan a ıyo: 

ve rok uzakta huhınına ma raı; 
me~, okla tanı elmanın orta· 
bmdan l'tıruvor. 

Hiç kims~nin hrklenwdi~i 
hu netice kar~1~mdn GeJer hı
le heYecnn dnvnyor ,·e: 

_· Giyom rfı•li aff ctıiın ! fli-
yor. 

Fakat, GiYotn Tt'I kerıılisi
ne o;-;lunu <ilılürtııı'cye s<'hcp 

' ~ 1 • 
olabilecek kad:ır korkunç ... ur 
ceza veren zal 1nı adnına dog':!-ı 
ilerlivor ,·e belinde saklaclıgı 
diğer. hi r oku c:ıkararıık: 

- Eğer oğhıın öLey~li, }ı~ı 
okla ela eni iildiirerektırn! dı-
) or. 

Bunun iizerine lıakiııı . tek· 
r.ar kızıyor , .e etraf ınılakı a
J.aınlanns emir vererek, zarnl-

Gülüp söyle
mek için 

Annesi - Nedir bu aldığın 
vaziyet? Ben sana bakkala gf t 
demedim mi? 

Çocuk - "Bacaklarını boy • 
nuna al da koıa koşa gitl,, de. 
memit miydin!? •• 

• 
- İnefin üzerine ne resmi ya 
pıyoraun öyle? 
- Bütün vücuduna sinek 

resmi yapıyorum. 
- Niçin? 
- Uçan ıinekle.IJıJconacak 

yer yok nnnetsinle;We ıconına-
5ınlar diye .. 

lı Giyoın Teli yakalatıyor. 
Giyoın Tel hu sefer hapBe a

tılacaktır. Ge ler, İsviçreli kah 
raııınnı zincire \'ıtr<lnnıvor ,.e 

kendi iyle heraher. vap~ra ko· 

ynp, uzak bir vere hapsetmek 
için giitürüyor: 

Büyük bir giilden geçmekte
dirler. Y c1cln birdenbire hava 

hozuyor. Fırtına çıkıyor. Gemi 

hatn~ak tehlike i gösteriyor. 

Hakim korkuyor. Gemide ce

ı:ıaret : ahihi bir Gi) om Tel nır
dır. Keneli.sinden gemiyi kur-
tarına~ını r· 1. 1 ıca e< ıyor ar. 

Gh·orn T ı· . . 1 · ·· .. 
J e ın zıncır erı çozu-

liiyor, ı;erhest bırakılıyor. Ce

sur kahraınan, yelkenlerin icla

reaini eline alıyor. Ka:r.ayı atla

tıyorlar ' 'e ı;idecekleri yere ya
ııaşıyorlar. 

Gc:-ler Givom T eli hu iyil1-
ği.ne ~a~ınen ·gene hap e utmak 
nıyetıııdedir. Fakat. ertesi ı;iin . 
l3 Te~rini,;ani l:l07 ele ııere
den geldiği helli olııııyaıı bir 
ok Ge~lcrin kalbine saplanı· 
yor. 

Zalim hakim, can , erirken: 
- Bu nıulıakkak Giyom 

Tel'in okudur, diyor. 

Altın nehrinin esrarı 
Çinlilerin, sularından altın süzdükleri bu 

ne ~ıirden artık niçin altıTJ: .çıkmaz olmuştu? 

Çin çok esrarengiz bir mem
leket olarak tonmmt§lır. Fa
kat, hu dünyada. BiJha sa hu 
ilim ve fen üzemitle mantık
la Jıalledilmiyecek hir şey ol
madığına göre, Çini, hu akıl 
sır cnnez bir memleket olarak 
ancak ca1ıil kimseler kabul e
delıilir. Zaten Çinin hliyle ga
rip bir memleket sayılması Çin 
Jilerin et!&SSIZ §eylere inanma
larmdnn ileri geliyor. 

Dola~mı~ bir seyyah ora<la 
gördüklerini, bıışmdan neler 
geçeceğini yazarken öyle hir 
vaka anlatıyor ki, Çinin enar
engiz sayılan şeylerinden hiri
nin aslında ne kadar ha it ol· 
duğunu bize göstermeğe güzel 
hir misaldir. 

Çinde altın a1'nn bir nehir 
vardır. Tabii, nehirden altın 
oluk gibi su halinde akmayor: 
Tebinlen altın akryor dem~ 

sularında, erimi~ olarak, bir 
miktar altın bulunuyor demek 
tir. Bu gibi eulnra daha· diln
yanm birçok yerlerinde de te
sadüf olunur. Mesela, Cenubi 
Amerikada da böyle nehirler 
''ardır ve orada ya~ayanlar hu 
sulardan altmı eilzüp aJrrlar. 

Faka~ Cin ve Şeytnn ı;lbi uy 
lurma feylere tnpan Çinliler 

bu nltm akan nehri onlnnn Al
lnlılnrı Iludo~nm bir nimeti. lm 
mları da mukaddes snyıyorlar· 
mı~. 

Bununla heraher, Çinliler 
1ehirin rnl:ırmdaki alt10rla~ 
tifıı?e etmek yolunu da (iğ-

0·enm1şler, sulan, kendine malı 
sus usuliyle süzerek, altınr çı
konnasmr hiliyorlarmı§. 

Çnie gittiği zaman hu altın 
nehirini gönnek i teyen e~yyah 
derhal oraya koşuyor. Şimdi, 
anlattıklarım onun nf:zmfla 
d. 1 ı· " 11 
ın eye ım: 

'Alım Nehirinc Doğru •.• 

Bana altın nehirden hn11sct
tikleri zaman, bir mıı~aı nnln. 
tıyorlar zannettim. Sonra, bu
ranın, suyundan altın çıkarı
lan bir nehir olıluğmm öğr<-n
diın \'e gidip görmeği kararla •• 
tırdnn. 

Yannnıza bir kıla\'tıZ alılık 
,.e çöle çıktık. Çinli kılarnz, 
yolda hize: 

- Tehire hoıuna gidiyor
sunuz, dedi. 

- Niçin? diye sordum. 
- Öyle ya, nehirin ~ularm-

clnn artık altın çıkmıyor. 
- Ya? Niçin acaha? 
- riçin olacak, Buda 1ıid· 

dctlendi, nelıirin sularına , ·cr
di~i altını ke~ti .. 

Bir nehir suyunda nltın hıı
hmmıı ı, nehirin, yernltmda 
:ıltm bulunan tahnkalarılan !;"!: 
mc inden ileri gelir. nıı altın 
tahaknları övle kolaY kolav e-. . . 
riyip tükenmez. 

Kendi kendime: 
"Her Jınldc lmmln gene hir 

in .an elinin marifeti Yardır, 
dedim: Ya bir nçık~iiz, 1wlıirin 
<lalın mcmhamdan altınları top 
laına~a haşlnmrştır, yulıut dahn 
hn~kn yerde altınl:ın efizrnfor ., 
'"nr ... 

Fakat, kılnvmmn ve onunla 
11nrnlıcr, biiliin Çinlilerin rlü-

§Ünceleri ba§lia idi. KılaY:ı.tz 
anlatıyordu: 

- O civardaki lıa1ka, nehir 
suyunu süzüp ohm çıkarmak 
çok karlı bir i~ olmuştu. Bu al
tınları, ucuz da ol"a ecnebilere 
sntar ve az çok para kazanır· 
lardr. 

"Bunu düşünen ÇinJiler, 
liendiJerine bu nimeti \'eren 
Ilmlnya ~ükranlannı hilclir
ınek istediler ve bir nclıirin 
ortasına, Rnd:mm hlr heykeli
ni <liktiler. 

"Bu heykel mulCnddestir; 
kimsenin dokunmama ı Jii:mn
dır; kim elini sürer e çarpılır. 
Bunu her Çinli bilir. Fakat, sa· 
km sözümü lizerinize almaym, 
hazı ecnebiler hundan anlamı
yorlar, bizim mukaddes §eyle
riınizl kırrp geçiriyorlar. 

~'İşte, hir gün bolcınışlnr, 
lıeykel yerinde yok. Etrafı ara
ııııi:lar, hiç hir yerde hnlaına
ınışlnr. Ardan bir iki ı;ün geçi 
yor geçmiyor, nehirden artık 
nlmınaz oluyor: Nehir her ır
ınnk gibi yalnız ' tufan iharet· 
tir. Bi:r. Çinliler bunun a ıl sc
lıehini ( !} anlamakta gecikmi
yoruz: 

"Heykeli kırılan Buda kız· 
mı. ve nehirin altınını kc~miş
t ir ... " 

l.~in İçyiiziinii Ôğre11dik, 

Çinli, nıe elenin a-ıl sehe
hini anladıklarım söy]e, or111r· 
ılı. Fakat, -;iiplıe,;iz ki İın ·a 11 
ehcp olaınaıdı. İ ;:in iH iiziinü 

llirkaç giin . onra biz ii~rcncl ik. 
Nelıirin kenarına gelıııi:.;tik. 

Oradrı, sulardan altın çıkarınnk 
için gf'lmiş, fakat sefil hir hal
de knlmı~ olan Çinlileri hul
dnk. NeJıirin daha yukarıları
na <loğnı ilcrlemeği tercih cL
tim Ye arknda~larımla beraber 
gittik. 

Nihayet, nehirin, sık <lnllı 
ağaçlar nrasmdan aktı~ı hir 
yerine geldik. JHiyük hiiyiik 
yapraklı dallar, koyu yeşil göl
ge ,·uran ~ular o kadar ı;iizel
di ki, orada biraz il!tirahot et .. 

meği düşündüm. 
ularm kenarma oh;nıun. 

ve elimi ipekli kumaş gibi dal· 
galanan sulara soktum. 

Kolum biraz daha derinlere 
gitiği zaman, parmnldamna 
sert, fok at kaygın hir şeyin değ 
diğini lıi ettim ve derhal tuta• 
rok çıkardım: 

Bu, hir heyk'cl liaşı: idi! 
Hiç şliplıc yoktu, hu ba§ ıa .. 

rılan Buda heykelinin hoşt idi,. 
Elime nlıp ~<iyle bir baktıktan 
sonra orkadnşlamnm hulun• 
duğu yere gi ttim ve ~endilen. 
ne: 

- Baltm ! dedim, Budnnm. 
l>aımı buldum! 

Bütiin arkada;lar hu gatle, 
sere tlikatle hakınok için hıipiio 
ma ilşü.tüler ve o, b en alayım, 
öteki ben alayım derken .. hey.
kel iki şnk oldu! 

He)kel orta-mdan ayrıldığı 
zaman yere eli.işen bir şey kaı\ı 
şısmda gi.i:r.lerimiz lın)Tetle 
çıl clı: 

Yere, koca bir kiilçe altm. 
taş dü:.mü:r;lii ! 

Şimdi nclıirin altmlarm.ı 
ke en Buda ma.alınm hütfur 
~ırrmı ap lamıştık: 

Kırılıp suya dü~mü olan liu 
heykel bafı nchirin ortasmdif 
ulnrm dar aktığı bir geçide 
ap1ammş, kalmış \'e hir süzgeç 

vazife ini g(irerek, kulak•dcli1' 
lerinılcn giren suları, siizüp al• 
tmı nlarnk, ağız ve humn d~ 
liklcrinclen bırakmıştı ... 

Bu uret1e, nelıirin alt })a. 
ııııla Çinlilerin bekledikleri 
alımları hu lıe)kel ha§t topla• 
mı:r;tı ! 

lcad edecek hlrşey 
arıyor 1 

Yeni tanışıyorlardı. Biri öte ,. 
kine sordu: 

-Mesleğin.iz nedir? 
- Mucitlik. 

- Ya neler icat ettiniz? 
- Henüz bir §ey icat etme i 

dimH. İcat edilecek bir şey ara.. 
malda meşgulüm. . ,. ...ı 
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üzerinizde kaç cep 
var? 

Bunu biliyor ınusunuz~ 

er vatandaşa 
bir cep! 

ı't li n!!an er ~eye talıammül eder" 
derler. Ve böyle deyenler hu iddiala· 
rmı isbat etmek için daima bir yığın 
delil iıaret edehilecek vaziyette bulu
nurlar. Bilmem siz de bu kanaate 
iıtirak edenlerden misiniz? 

F..ğer çok tez canlı bir vatandaıı1sa· 

· Para "nneden eıya nasıl tqmır?r ' ... ~ 

~ - Bit '.Alman &dbtftrli ,,,,_ 
-:-~~~~~~~~~~~~~~~~_:..~-==-=:=:..::.:.===-:__...--

...._, u ı ıı n nı ıı ı ıı ııı ııı ıı nn n ıı u ııı ıı ıı ıı ı ı ııı ı u uı Jeııt>rmeyorlar, bozuyorlar. Mtıtl~'-a dak" d b k k .. rdtlJll' :o... wr. ın e ir aç artvizit go ~ 

vazan: 

Nizam ettin 
Nazif 

ınntııııırunt! lllllıltılıııımnııııuıuıııııınrıttınnnııını 

bir takım insanlar böyle bir ihtiyaç Yeleğinin üst ceplerinden ~ __.w 
hissctmi~ olacaklar, ve l!onra terziler, iki, üç mürekkepli kalem ~i§'*? 
elleri alıştığı için önlerine çıkana hu ıt Alt ceplerinden birinde bırkJÇ .;,ı 
ınusibet cepleri mmallat etmeğe hat- müş lira ve diğerinde bir alUo 
lamı~lar." ,·ardı. ~ 

Ve zengin dostlamndan biri, bt-ni P:mtalon ceplerinden bidıı~t _,,l 

ziyarete gelince, bir gangııter ta\n ta• kirli mendil ve diğerinde bir~,.. 
kmarak: parıt çantası bnlnnduğu anla:ılılr· fi 

- Eller yukarı! Paltonun helindeki iki ceP 
Dedim. Zavallı dostum Iieni Kırma· arla.-ındaki iki cep bo~tu. 

w ~ 
nız, eger çabuk hiddetlenir, sinirle· 
nir, köpilrür, parlarsaoız; hu hoVll· 
nuzu öğrenenler mutlaka daima ın~yu 
nnza göre gitmvJer, tahmininizi ölçe
cek cüret gii terememişler<lir; rahat 
etmi§sinizdir. 

Eğer siz gösterdiğim hu ilci nüınu• 
neden birine bem~yorsanız, kendini· 
zi ıorı1uğum 11uale muhatap addetme
melisiniz. Zira siz "tahammül eden 
insanlar" kadrosunun içine ıokula· 
mazsmız. Ben sualimi fani insanla· 
ra, yani bana benzeyenlere soruyo
rum. Ve: 
"- İnsanm her ~eye tahammül et· 

tiği doğru mudur?" dendiği anda: 
"-Hayır. Bazan öyle itler oluyor 

ki tahammül _hududunu a§ıyor." 

ımda sağlı sollu iki saat cebini de ila
ve edelim: Etti AJtı. 

dr ''e ceplerini tara~lamağa ba:ladım: Muayene neticesinde ~u oldu: etf' 
Paltosunun drı ceplerinden l'ağm- nu zengin dost paltosunuıı 1~ ' 

ds.tkinde güzel bir pipo, bir lli~tik tü· ]erine, ceketinin iki dıt ve bi~ ~ 
t~in torbası vardı. Sol taraftaki ho~tu. bine, yeleğinin astarındaki ild.ıufcr 
1 fst cebinde bir keten menrlil hul- le, bir alt ve bir üet cebine, P d~ 

Yeleğe geçelim: 
Altlı üstlü iki:.erden etti mi dört? 

fki tane de as tarda iç cebi. Yek un: 
Ce\'alnnı lia!llll'anlara hitap ediyo- Ahı. 

dum. Paltonun iç cepleri ho~tu. nunun arka ceplerine ve yeıee~cJj. 
Ceketinin alt ceplerinde hiç bir ~ey iki cebine katiyen muhtaç degJ 

Belki de olur olmaz ~eyi umurl!I· 
mıyan hir "derya!1il,, !İniz. Can 8t

~acak bir!:ok ıeyleri görmemezliğe, 
<luymamazlığa vurahiJiJorsunuz. 

- Adam sen de? 
Diyebi1iyorsunuz: yaliut canlı bir 

''hu da geçer yahu!" le\'lıa ı gibisiniz. 
Bu takdirde gene hiç kimse tarafın
CJan taharnnıülüniizü ölçmek için eli
nize hir fırsat verilmez; gene rahat 

'etmekte oldui:•unnza inanılabilir. 

rum: 
- Ey docıtlamn; girdi~iniz elhis'9 

lerin kaç cebi olduğnnu hesap etmek 
lıiç lıatrrmıza geldi mi? 

Gülmeyin! 
Ceplerimiz l>a~lıha§ma bir can 11· 

kıntm yaratacak dereceyi hulmu§tur. 
Şanları hep beraber aayalnn. Evveli 
pantalonunozdan ha~hyalnn: 

İJii tane yan cebi var. İki de arli.a 
cebi. Etti dört. Kemer kayıomm hiza· 

1 
Ne var Ne yok 

~ * ________ ___. 
fnsan ölUnceye kad•r 

bUvUr 
Kaç yaımdan sonra insan artılt hU

iftmez. Bazı alimler, insanın 25 ya· 
anıda tam manasiyle yetiımiı oldu
ltınu söylerler. Razdarı 40 ya§ma ka
dar büyümenin devam ettiğini iddia 
ediyor. 

Bu son nol(tai nazarda ))ulunan· 
lar, insanın pek ihtiyar yaşlarına ka
~ar mlltemadiyr.n tekamül etmekte 
olduğunu ileri sürüyorlar. 

Tam mana iyle hiiyümiiş olduğu
nuzu zannettiğiniz zamanc1an sonra 
~a eller, kollar, bacaklar hiiyümekte 
lle\'am edemıi•. 

Bu nazariy;.yc göre, JCadınlar yir
m'i he~ ya mı lml<luktan 11onra avali· 
lnrr, erkeklf"rinkin<len dalın fazla· hü
yiiyor. V c bir erke~in giiğ li <le 40, 
hatra 50 ya~ma Yarmcaya kadar büyü 
mekte de\'am edehili\'or. 

Ancak ihtiyarlık pek çok hastırdı
gı zaman göğiis '1ara1<lığı gihi \'Ür.ut 
ta hüdilmeğe ,.e bacnklar hafif!:e kı
salma~a ha layor. Fakat hunm, hii
liin incıımlarm ha ·ah devam ettiği 
müdetçe, uzayıp ;deliyor. 

1lo • 11-

CEJIE rEM SÜR'ATİ 
Sür'at rliye hngün hizim tamchli

larımız bir ~ey cle~il, me~lmr Alman 
tayyare miilıendi~j Il a\'nkel divor ki: 

- Si?:, acııl varım bekleyin.İz. Za
man ~ı-lecek hir tayyare, dakikada 
on iki hnruk mil kateı1ecek. 

Rn , ·nziyettf" me f"lii 50 mil mf"ııa
fclik hir n•ri clört <lnkiknda katet
mek miimkiin olaraktır. Daha anlacıı-
1 nhilir hir tarirte c:ih li\'dim. 205 ~il 
rnr;;nfeılı-n 11rnrr t olı:ın T onılra - Pnri11 
'<hı 16 clnkikaıln knteclileccktir. 

rakat hil'. hn c:ıuıttf' 750 mil kntı-
,1 n ı .,.. l''f' ' r ri dele ı-tmeden önrf" 
f"wnre1ı·rin lın<'imlerini luwli tlf'~İ~
t'rınrk Pznn~cli"or. Artık. o 1.aman 
ı ı l'~f'l i hu,.iiniin f'n hcvccnnh c:iir'ati 
o~an "::aattf' toO mil" pek tahii hir 
F;İİ ·a ı olrıcaktır. 

\' m cıckilclc muazzam ·olen tııyya
rf'leri inııa cdrrck Atlncz clenİ7.İnf1,. 
ı nııı hir r~m İ\'f•t le c:evalınt etmek im
kiin l:ırı hnlın ııllilir. 

1(. • ~ 

4 sE m ~o ·n ~ tzntv r. . 
1 ?.'>:\ cıeflf""İ E, Hiliiııiin he§ind gii

n;i, Amerikanın Koneh-il Felır1ndc 
hir k:ıı1m1a bir erkek f"vlen~ek ii1e· 
tf"ydi. 'F:ıkı!t hu e\·lcnme tarilıiıulf'n 
on he§ gt1n e\"Vel aTa1arında idt.letli 
bir kavga yaptıktan için aynldılar. 

Muayyen tarilite evlenemediler. 
Her biri ba§ka hayat arkadaşı J;ul

du. Baakalariyle evlenip aile kurdu· 
Iar. 

Son umanlanl• iM. Jia'Clm •e erlte1' 
yeniden huln~n~1ardtr. Her biri ha· 
yat arkada~mı muhtelif 11ebeplerle 
kaybetmiati ve lıer ikisi de heklrdı. 
1937 senesi, Eylülünün bC§inde ev· 
lendiler. Yani ilk evlt-necekleri ta
rihten tam 44 sene ıonra gene bu
lu~n§. oluyorlardı. 

Ve, bu~n, 44 11ene e\'Ve1IU JCa"~a
Jannm neye dair olduğunu hatırla-
mıyorlar bile... , 

• • • 
SAKATL'ARIN DAC. SPORU 
Amerikannı 14.255 kadem irtifa

mcla olan I,ong Pe:ık dnğma koltuk 
dPyneğiyle cıeyyalıl:ır ~lkmaktndır. 

Rn •akat lleyyahlar kafite~inin ~n 
genci 20 ya~mcla hir rlelikanlıchr. Ve 
dokuz yacıml'lanlleri koltuk <lf'ğncğiy-
1,. geziyor. Bir niğerİ. hir ava~mT ye• 
di va~m<lavkcn kavhetmi~tir. Fakat 
koltuk rlr.~neklcrini ~ayet mahirane 
idare etmek cıure:tivle herl1an"i ııa;;· n • 

lam adam gihi dağ •ponı yapahil-
mektedirler. • • • 

DOK UZ K1St iN 
K .\LDIB \TifLDtf.t KADIN 
~ e,·yorkta Tif>ker adını ta~ıyan ve 

mutadm fovkin<le ~i~man olan bir 
kadın. @on ~inltrcle ehrrnmiyetli ıu· 
rette lrn"talanmra kf"ndicıini hastaha· 
nf"vc kalclırmak Hiznngelmi~tir. 

Fnkat hilcliğimi,.; hn~ta arabaları 
hn i~l görmekte kafi gelmemi~tir. Bu· 
m.ın iizerine hir yi.ik kamyonu ge
tirilmi~ ve Rayan Ileker tam dokuz 
poli~in varchmivle kam\'ona hindiri-
lchilmi~tir. . .. . .. 

1ÇJ\,t MİZ \NI 
Şoförlerin içki kullanınncımı, ya· 

lmt cınrlıo.,ken otomobil cıiirmecıinl 
ment:divorlar. Araba ıı1oföriin irki 
kullanıp k111lanmach~r, kullamr«a .. ne 
kaclar içki ku11nnc1ığım anlamanm 
imkanı var mıclır? 

Fen cliiny:ıcıı hnnnn da yolunu lml
,111. "İrki mizanı" adını ta~ıyan lıir 
alet icat eılilmiştir ki hir balondan 
jharett\f. Şoför lmnun ic;r.r•sine üf
ler. Tialon ~i~tikten !lonra, ic;ericıinde· 
ki nefe i kimyeYi surette tahlil ede
rek ne knclnr allcol bulunduğunu 
kullnnclığ mF tl n 81nin • 
mevclana çık1rırlar. Şofiirün de ne 
kaclar alkol tesirinde olduğu anla~ı· 
lır. 

yoktu; yan cebine p;ene bir keten men Ve derhal §U karan verdiııı: 1" 
,Jil yerlC§tirmi§ti. Ceketinin iç ceple· - Senin elbisendcki ceplerı~.ı, 
rinden sağdakinde bir portföy, ııol- ( A.rl«ı31 ~ 

Celiettikileri sayalnn: 
İki tane dışanda yanlarda~ bir ta· 

ne mendil cebi, iki tane içeride kol· 
tuk altlarına yakın. Bir tane

0

solda a· 
ıagıda küçük. Demek ki tam altı ta-

ne.Şimdi kııtır. Palto giyiyoruz. 0- ye n i ev 1 en ece k 1 e r 
nun ceplerini de saymak lazım: 

İki tane yanlarda, bir tane solda • • ki 
~:~da, iki tane de iç tarafto ··- 1ç1 n m e e p 

Umumi ye1'nn azametine l)aJUmz: 
23 adet cep. derslerin gayesi şu : 

' 
Bu cepler, muanr terziın2 sanatı· K ... b. 1 -..aar nmbizehirişkenccsideğihemutlika auını ır anne o duğu kau 

bir istihzasıdır. Ne yapacağız bu ka- • !:;cebi?Nekoyabili~zbunlarmiçi- blf eş rehber Olarak 
nün, şöyle bir dü~ünaüm: yetiştirmek , 
"Terziliği hu kadar uğra§tıran ıu v 

cepler her halde bir ihtiyacı ka11ıla· M'.uh~ IODU CSevreeiııde dilyanm idireei, spor, flk ya.ronniar, ~ 
mak için halkec1ilmİ§ olacaklar. Ter- pek çok meıxlleketlerinde cinnet ve a,.. kit. temizlik, gür.el ısan.atıat ·~ 
ziler hiç yoktan kendilerini aıkıntıya aabt butalık nevilerinin pek ziya- mntehassJBI kadın profeeör~e:~,,,. 
sokmazlar ya. Moda desem, böyle mo· de geni§lediği göriilmilştür. Nevrast.e- dan öğretilecektir. Bu ~ ~ 
da olmaz. Zira hunlar elbiseyi güzel· Di, melln.koll ve dellllğin eebep ol- yesinde ileride evleneoek ~?1d, 

duğu tafkınca cürümler, U}'U!turucu kocalarına en iyi bir ee. ~':.t 1' 

Y • b • maddelere düşkünlük ve gayri ta.bil en mtl§fik bir valde, evin ~~, 
enı ır su ya aşklar birçok r.ava.llılan timarhanele- her tilrltl ms.lUma.tt haiz bir ~ 

1 l 
• . re, hapisha.nelere göndermi§tir. kocasmm ~ çocuk1arD1I?1 hetıl -:--~ at ama usu u Alm&nyanm delilikten çektiği di- hem de aralarında.ki ın~ 

ğcr memleketlerden dalı& az değildi. ahengini temine muktedir genç~. 

Amerikada "Atlant.lk Sitl pl!jr,, ayni 
zamanda bir "Açık Hava Sirki" idirl 

Orada caima yeni yeni su eğlencele 
ri aranır. En son bulunan ve yapılan 
eğlence, al üstünde hayli yüksekten te 
petaklak ı:uya atlamaktır. Bu hüner, 
daha ziyade erkek airk artistleri tara -
fmdan yer:ne getirilmekle beraber, ka. 
dın sirk artistlerinden yapanlar da var 
dır. 

Bu sebepten dolayı hüldlınetin ~m- lar hazırlanmış olacaktır· :gvl a1C J~ 
da bulunanlarm ilk dUşUncesi ahalinin lere maddt yardnnlarda bulUJllll ıolll' 
bedenterbiyesini, kır sevgisini, atlet de bu mekteplere muvazi ol~ ~ 
talimlerini arttrrara.k sevinç ve nik- terek nikah bankaları ıuıııılY ~~ 
binlik hislerini kuvvetlendirmek için evlilerin müstakil bir evde ~;f&"· 
gençlik teşkilatlan meydana getirmek ri masraf mı temin edecek Y8".,.. eV'ıııet 
oldu. dıklan tesis edilecektir. Y~~ t$ !J' 

İşte üçüncü Reich geçen seneki bey- bu sandıklardan a.Idtkla.rt P""'~eO tJI 
nelmilel olimpiyad oyunlarına bu se- izli ödünç para ile müketJll11 ~ ~· 
hepten dolayı fevkalade ehemmjyet a.ilo yuvası kurabilecekler 'Ve f\l lÇ~ 
vermişti. Şimdi de yine üçüncü Reieh. dıklan para uzun vadeli o~1~' 
hm..A-eU önümn-...ı-ki ikinciki.nundan ~ wu.Lııl UUJC rahatça borçlarını tediye 
itibaren Bertin civarmd& evlenecek- -
ter için tlkmektebin kuulduğunu ilan Bayan kÖ.:eSfl ~ 
etmektedir. _, 

Mektebin binası g-aıel ve hakika- 11SI 
ten cennet denı1ecek bir yerele inşa e- Kırılan alçı eşga 
dılmiştir. Binanın etraf mı çeviren kü· d •//r? 
çült kUçUk göller adeta. bUyük bir göl tamir e ı ~ 
gibi göıilnmekt.e ve bu d& mevkle Bazı alçı eşyalar vardır: ,Ufl""" 
müstesna bir cazibe vermektedir. Mele- çerçeveler, Masa üstüne konal1~t dJI • 
tepte yatıp kalkacak yirmi talebe için Bunlar gayet çabuk kıtJlır. F ~ • 
oda.1a.r vardır. Bunlar burada evlene- rak etmeyin, y.apııtınıına-' ~ 
cekleri güniln arefesine ka.da.r altı ay dır. _-'tJ,.; 
müddetle ders göreceklerdir. Bu ilk Kınlan alçıdan bir ıeyi r-17" 
müessese bir numune mektebi olarak için kullanılacak madde ıuau.r • p " 
tesis edilmiştir. Daha. sonralan bütün :e.~az doksan deucelik allıO~nı.t• ıo 
Al.manyadamevcut nişanlıların devam ruz; ~ine 20 gram caıncı ıııa'% 
etmesini temin edecek buna. bemer gram (balık zamkı), 5 ~raısıt~: ! 
yü.zlerce ve binlerce mektepler a..çıla.. · k ~ P"""' 

caktır. Bu mektepler ile elde edilmek :~te::u:z~ı~ünk\i, ~~ 
istenilen gaye evlenecek genç kızların hassa alkol bulunduğu .içiJl• 
yalnız ev işleri nokta.inaza.rmdan de- . ....t. 

11 
parlar. _kt\ ,..-

ğil her hususta mUr.asip surette ev - Bunları kanştınrken de ~· -1' 
lik hayatı idame edebilecek bir tah- mayın ve yın· e ateşten u:ıa'k '1P 

sil ve terbiye görmeleri ve bu hayata. karı•tırın. _ -~ 
hazırlanma.ndır. :s ~Ad 

Alman filozof ve fen adamla.rmm Şimdi kmk parçalan .ıııı· . (}P"'_ . 

kanatları f elft.ket ve bedbahtlikla. ne- biraz ateıte ısı atmak ~ ::::; 
tioelenen n.ikAhlara en ~ eebebiyet sonra parçalanıı kırık yer ~P ı. 
verenlerin kadmlar olduğu merke- ladığını~ o yapııtırıcı ınad risıl ~1" 
zindedir. Bunun için en evvel kadınla..- ve parçalan bir birinin tlı~ 
rm evlilikte işlerine yarayacak ve a,.. tıktan aonra, sicimle aıkı .~ 
ile hayatını şenlendirecek: malOı:na.t f. aııuz. ~--;., 
le mücehhez olma.la.rma dikkat edil • Yalnız, zamkın 1rırı]dat kİ• ~'.J 
mektedir. taşmama.ama dikkat ediı' ~ tJJI' 

Mektepte agı1ı1ı:1 hTfmerbti&, f1V k•mnak cibi b1ı: ~ 



Artistler ders 
veriyor! 

~lylnmek, güzel ve cazip iyi bir ev ve 
salon kadını olmak için ter Rôgers, Barbara Stanvik, 

etti Davis ve Klodet K.ol-
bert'in tavsiqeleri 

~ tUzelJiği ekseriya yıldızlar 
~( l ederler. Fakat, acaba bun: 
1'tı oJu~Jyor mu? 
)a~klıt edeyim derken düşülen 

'1- ınu? 
-,.

1 
bizzat artistlerin ağzından 

"tab·· t~ ıı hem hoş, hem de fayda. 
~h olur. 

· onlar çıkardığına göre moda 
de k ~. yapma ta herhalde onlar 

~ Şıklık hakkında 
,er~ , 
: ogenı soruyor; ve cevap ve. 

ttCğj : 
? ... tı.z yerden bir kaç sant:m 
~- ~Okak•~ . ' ) Jb' . • "'il 3 .... e .. en e :!:en ın ete. 
~ , 5 santim yukarda olac:ık. 
~?ilen t.alon clbises:nin eteği 
~t ~ ll:dedir, gece tuvaletinin e • 
~ }'cr<Je.. . 

ti! ltvdiğiniz artistin clb;sesini 
~:tr misiniz? 

1ıı/0rsunuz ha? Doğru yapmı _ 

'ti !iiz 
~ c bu elbise de yakı§ıyor. Fa 

.:;a'öll.ık ihtimaii daha çok. 
b 

1 
~.n kendinize göre bir elbise 

~ lllu}orsı..nuz? 
' ~rın~ı:ı yolup yerine kalemle 
~-' l çıziyorsunuz galiba? 
""ı t 1\ yapmayın 1 Artık bunun 
'~Çti. Bfrakın kaşlarınız nasıl. 

, t kalşın . Yalnız, biraz 1ncel-

'l 
tı\in · ~ ~· ~e uygun bir pudra rengi 

'Itır tn bir kaç pudrayı h=rbirine 
~o· ·~ısınız? 

( lf ·t~İt. 1 edersiniz. Bu çok pahalı 
, , ' buna mukabil çok güzel bir 

l,tııa 
'tııtıq;larınıza ne renk cila kulla. 

~ttı~ 
~~ koyu renk moda değil. A. 'lltl \re turuncuya yakın renk _ 
~İit\i 1Yor. 
"!ti) ili.ize ayni tuvalet.~ ne zaman 

lpıyorıunuz? 

. 
P.._,... •~en bir film: HaJlia 

Alman atüdyolannda çevribneie baı lnan "Güneıe DoğTa,, :filminden 

- Hiç olmazsa !enede bir başka bir 
tuvalet yapmalısınız? 

Teıbirkir mısınız? ; J 

Bir zaman unutulduktna aonra ~k • 
Bir zaman unutulduktna sonra tek • 

rar sinema sahasına çıkan ve en itibarda 
ki aşık rolü artisti Robcrt Tayloru bile 
ken&:sine cezbeden Barbara Stanvik' • 
ın tavsiye ettikleri de şunlardır: t-

i - Güzel bir akşam geçirdikten son. 
ra, bir genç kız erkek arkada1ına te .. 
şekkür etmeli mi, etmemeli mi? 

- Tabii etmesi lazım. • - 1 
- Mektuplanruzı hot b~r ifade ile 

yazabiliyor musunuz? 
- Yazam.ıyo:sanız yazmağa gayret 

edin. 
Mektuptan maksat kUJimzdakini 

memnun ve teshir etmektir. 
- Bir yere gittiniz mi; herkes ıo • 

murtmuş oturuyor, birdenbire oraya 
bfr neşe verebiliyor musunuz? 

-; Bunu da yapmanız lazım . Şimdi 

aile oyunları tekraı moda olmak üzere. 
Onun için, bir iki oyun veya eğlence 

öğrenin. Bir yerde toplandığınız zaman 
herkesi hemen eğlenceye davet edersi. 
niz. 

- Tanımadığınız kimseler,:.n yanın • 
da sıkılır mısınız? Bunun çaresi ya • 
hancılara da tanıdığınız kimsel~rmiş gi 
bi muamele etmektir. 

- Sigara dumanını burnunuzdan çı 
karır mısınız? 

- Yapmazsanız daha iyi olur. Yapı. 
yorsanız. bir kere bu hareketlerde iken 
aynaya bakın: Burnunuzun ne çirkin 
h:.r hal ald~ğıru görürsünüz •. 

- Hiç olmazsa iki sporda muvaffak 
oluyor musunuz? 

- Olmanız lazım. Bir asri kaldın i . 
çin en az iki spor bilmek lazımdır. 

Bugünkü kadın 

Betti Davis'e göre, bugünkü kadın 
artık bir salon çiçeği değ.:.ldir. O da, 
her erkek gibi, bir cemiyet adaırudır. 
Dünyada neler oluyor, neler bitiyor, ha 

beri olması lazım. 

Artist diyor ki: 
- Dünyadaki büyük had.=seleri öğ .• 

'ren meye çalışıyor musunuz? 
- Hiç bir zorluk çekmezsiniz. Bu _ 

na mukabil bilginiz artar, görü§ünüz 
kuvvetlenir, erkelui od.aha fazla alaka _ 
dar eden bir kadııı olursunuz. 

- Gazeteleri meşgul eden münakaşa 
ları okudunuz mu? Yeni açılan res.:.m 

sergisini gezdiniz mi ? 
- tlşenmeyir., bunları okuyup gör • 

meğe gayret edin. Bunlardan size yu • 
karda söylediğim gibi, bazı hususiyet. 

ler k:ıza:ı.dıraca!:tır. 

- tngil,:.z kralının macerasını bü . 
tUn sa C• 11" rı ile biliyor musunuz? 

- Bilirseni:: :yi clur, laf bulama:·ın 

cı bu bahsi açar, uzun uzun konuşur 
~örüş ürsün ü.z.. 

Yeni bir yıldız 

Ev ve cemiyet hayatı 

Klodet Kolbert iyi bir ev kaıdınıd.ır. 

Onun içiıı, nezaket kt .= delerini, misafir 
ağırlamasını çok iy~ bilir. 

Onun tavsiyeleri de şu: 

- Bugün gaylarda misafire verilen 
yer,: bir c;e:;:t san rl:>viç var, biliyor musu 

nuz? 

- İç ei<mck ~çine tereyait, mayda. 

noz ve bir dilim salatalıli lConuyor.' ' 
- Tiyatroya veya lokantaya girdi • 

ğiniz zaman, size yer gösteren memur 
vey garsonun önünd_sı m.:. gitmelisiniz, 
arkasından mı? 

- önlinden. 
- Bir chvet v~ya t~ekkür kartı ya. 

zarken davetlilerden erkeğin ismını, 
yoksa kadının i&mini mi bap kaymak 
lazımdır? 

- Kadının ism:ni. 

İJte artistlerin, şıklık, güzelli1', ıyı 
bir ev ve salon kadını olmak için ba • 
yanlara tavsiyeleri o\fnlardan ibarettir. 
Unutmayın saıanr 

200, 000 sinema 
yıldızı 

--- ... ·- --. .... 
Son ilci yıl ,:çinde, sinema yıldızı ol. 

mak merakı ile, Holivvuda gidip, sine. 
ma kumpanyaların:ı müracaat eden ka.. 
dınların sayısı 200,000 dir. Bu güzeller 
muhtelif Amerilm cumhuriyetleriyle, 
Kanacla ve Avrupedan Holivvuda g.:.t • 
mişler ve yıldızlığa kabul edilmeyince 
geri dönmüşlerdir. 

Güzelerin baztlan harikulade güzel 
ve yüzleri l:üçük bir ihtimam ve gayret 
le Greta Garbo ve diğer art.=.stıerin yüz 
lerine benzetileceği halıde i§ bulama • 
mışlardır. 

Bunlardan bir çoktan parasız kalnut 
lardır. 

lar ve iş bulan acentelere müracaat et. 
mişlerdir. 

Bu kız;ltırdan binlercesinin merakı fi 
güran olabilmekse de yfoe İJ bulama • 
mışlardır. 

Çünkü Holivuta!;i. Her atüdyonun 
defterinde isimleri yazılı 10 bin figü • 
ran vardır. , .. 

ölen )'1idız: Jan Harlov 
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Köşe .({apmaca 

Anlatan: VDR GOL . 

~ ~ __ K_u_ç_u_k_H_a_b_e-=r=-ı_e_r_,J - .. -- ----~ 

K ;;;'~~I :~ü~ ;:~:: ;:;: !'1 
• Kızılayın 60 ıncı yıldönQmll mllnase

betile Schremlni halkevlnin gösteril kolu 
tarafından Kızılay piyesi temsil edilecek, 
aynı zamanda Emin :Ali Yaşın ve Rüştü 
ErJı:unt tarafından birer konferans verile
cektir. 

Paristeki "Beyaz Rus Askeri 1etlÔ' 
latı,, reisi Millerin izi üzerinde···"' 

Y 
,. i 

azan: Alfred Gerlgk ---Tefrika numara• · 
• Salı g{lnil snnt 18,30 da BeyolUu hallc

evinde profesör Kerim tarafından "Aynş· 
tayn nazariyesi., hakkında bir konferans 
verilecektir • 

• GUmrük komisyoncuları için, içinde K a ı: r k şı birtakım pratik faydalı mal~mat bulunan 1 an ı n a p 1 
fıir broşür hazırlanmağa başlanmışllr. ~ 
Broşfir yılbaşında çıkarılacaktır. G l s·· b bil 

- Ya siz kimsiniz? na! Seyahat bitmi~ ve doktor gene • Ankaradakl belediyeler banka!lının enera nO lln, koşuyor; otomo 
- Terzi Pomponl hastahanesine gelmişti. Gene Stevle adı deği~Urilecek ··vHAyetler imar ban- a 

. - Peki. Provaya sat üçte gelin. beraberdi. kasın ismini alacaktır. Belediyeler gelirin · rıyor Ve SODr8 ·•• t~ 
Geç kalmayın. Doktorun kaybeclecek İna gene kocasını bir saban hasta· den yüzde beş nisbetlnde ayrılıp banka- Pariste "ROWS,, binaııncla 22 Hiç bir yere, eşkali Millerin 
vakti ''Oktur. h 1 ya verilen hisselerden ba~ka. 938 mall yı- evlül 1937 geceıt Saatlerce geci • uyan bir adam getirilmeınİŞ· trJ' 

J ane< e geldi, buldu. Iından itibaren husust idare ıellrlerinln ke M'll · aftaJl J 
Terzi ej;iJerek eelam" ''erdı'. Çıktı. A 1 d l · n general ı erın mektubu a. Polis C!Ilspekt::>rü, bir tar ..ı.•.._ c - n a ınız mı, matmaze , kocam tutanndan da yllzde beş kesilerek banka· cdeı~~ 

Baş asi tan Stev'in knr§ısına ondan benim bu! Siz onun emrinde çalııan nın sermayesine katılacaktır. ~ılıp okunduktan ıonra "Pakı,, o. fonla ara:ıtırmalara devanı . "-· 
sonra bir hnstabakıcı kadın dikildi: bir hastabakıcıdnn başka bir §ey de- *Cihangirde bir çocuk bahçesi yapllma telnideki yatağından kaldınlıp gc. Rusun kendisme verdiklerı bit 11: 

- Genç bir kız getirdiler, mat- ğilsiniz, anladınız mı? Fakat siz hak- sına karar verilmiştir. trillen general Skoblin, kendisini tekrar tekrar okuyor. ''Siya'~ ~~ 
mazel. Attan düı:mu··11, omuzu kırıl- d '"l . • O 1 • Gümrükler ve İnhisarlar vekAletl Av- §Üphe albnda bırakan mektup me. ka nu?,, Bu mülfilıazayx .ziblli11 _.,.J)ıOf' 

.ıı .ıı sız egı sınız. mm ıayatındn bir yer rupaya 12 mütehassıs gönderecektir. Bun ı· · ·· .:ı:... • po1· •- t ... rt J mıs. j11gal eden 1·n" ansınız. • ını oı:>.enıyor ve ıı aomseı-liği riyor. Direktörlüğe maınına. wı• ~ • :. lar Fransa • Amerika ve Almanyaya side- ,... 
- Geliyorum. - Hiç far km da olmamıştım bi- rek staJ göreceklerdir. ne gidilmek icabl kartıımda, razı Çünkü, eğer mesele, basit bit . ~ 
Stcv, genç kızlığından umulmaya- le... • Hukuk ve iktisat fnkfiltelerfnin hazır- olmu§ görünüyor, fakat bu aralık disesinden fazla ebemıniyetl~~tJI ~ 

cak ağır başlı bir hareketle, ameliyat _ Ben farkinda oldum. lndığı tanışma ziyafeti dün akşam :Makslm kaçıyor. Amiral Kedrof, &eneral mahiyetinde ise, kend.:siniıı f~"" 
d 

· d. D ... d d d k de '-'llpılmıştır. Ziyafet iki fakilltenln bO Ku•• .. n-'..! mı·...ıa ... '•--ilef ı b" 1 "- ı '-"c:ı:ııa~ • o asma gır ı. iger kapı an a o - - Zannedersem yanılıyorsunuz... ., • ..., -.ı ve ,, uuu; ' o. a ır şey ge mez, vaş ı ucıs 
tor Levis giriyordu. İkisi de, yiizüko· Allaha ısmarladık! !~~ ~;~~~::;.ıerile binden faıla talebe işti· nuıa kanıma malumat vermek ü. şey yapamaz. Direktörlükle t e?' 

yun yatan genr kızın ba11mda eg"ildi- • • • zere otele dönmüt olabilcc:ıeğine lik, biribirleriyle bütün teferrı18,., 1' 
!il' ıa: • Fındıklı - Cihangir arasındaki yol pek -dOts.,.ı.JJ 

ler. Doktor elini yaralının omuzuna Stev çıkıp gitmişti. Fakat kendisi- bozuk olduğundan derhal tamirine karar ihtimal vererek otomobille oraya fında h:r kere daha ko~u~Ur f""11. 
koydu. Genç krz, birdenbire ha~ım nl ilk arayan doktor değil, karısı ol- verilmiştir. T:ımlratn başlanııcaktır. gidiyorlar; fakat odada kansı Ple bundan sonra da direktorluktetl ~ 
lialdırdı: mu§tu. • Yüksek Sıhhat Şiırası nzalıklarına seci viçkaya yalnızdır. Kocaaı Skob. rilen iki memur, gece istinWO:r. ~ 

- Kimsiniz eiz? _Çekildiğiniz bu sakin liır liıiya- len doktor Saim Ali, Cevdet Fuat ve Mu· lin ''yukarda deiil!,, mek ilzere oraya ayak bas.Y0~ıs f' 
- Ben .• doktorum. K.nnıldama- tında sizi rahat ız ettim. Fakat Eehepsiz radın seçimleri tasdik edilmiştir• Ve §imdi en yalan polis komiserliği. ta sema kızardığı ve gün ay ğı ;;# 

~· Hafif bir çıkık. Tehlikeli bir şey dei.
0

il... Siz gittii.inizden heri öyle • Kız enstllülerile Akşnm Sonat okulla- ne gidil:yor. Aralan ~e bir çeyrek sa tıp da elektrik tfunbalarınıtı 111 Jrf' 
ı- nnda moda ve çiçek dersleri için imtihan · • G t iki. • -'- tı aç 

vok. Fakat, sü kimsiniz? tlılıaf hı'r 1·nsan o1dtı kı' '· sı·nfrJı·, asa- at geçmıştir. ece saa yı çeyroı:;.a. ge. laşhğı vakit, tahkikat zap 
.1. la ncretli öl!retmenler alınacaktır. lmti· _ .we 

Hasta çok: güzel bir kızdr, tlolttor bi, ne§e·iz bir aclam şimdi o. Kendi- hanlar ayın yirmi dokuzunda Beyoftlu Ak çey general Miller bürosunu tcrkettik • Müfettişlerde:ı. birr: stco~ 
sevimli bir gen~1i. Birihirlerine ha· sine kocam olarak de~il. bir adam 0 • şam snnat okulunda yapılacaktır. ten 14 saat sonra, 16 mcı mmtakadaki Her şeyden evvel Ma<Jaııl. ·si,~~ 
Jirşarali giilüştüler. ]arak acıyonım. Onun için, hemen * Geceyansı Unkapanında Aram ve polis mevkii önUne, kıayıp reislerrni a... meşgul olmalıyız, diyor; en ıyt ' 

Kıtıa bir ameliye ile kol yerine lton yanma dönmenizi rica ediyorum. Siz Gasparın işlettikleri meyhane)·e giderek rayan Rua mültecilerini getiren otomo hemen dinleriz ı ı . ,tıtl1
1 

an. Hastabakıcı kadm pansman yap- hayatında öyle bir eksiksiniz ki o- r:ıkı istiyen ve taleJ>i reddedilince Gaspa· bil geliyor. Mazilef, §U mülahazayı j,len f 
n omuzundan, Aramı da kolundan yara· Ba 1ar b tı , __ tı. nun r k . 11 r ve geoc aya mevcut o.ı.ına. yor: _ .,,...d 

• lıyan be çı ya~ adliyeye nrilmi,Ur. • bl""'. 
Doktor: - Kabil ()e;il, h'ayan... yan bu sakin sc:ntin bir polis mevko:in - Fransızcayı hemen b.'Ç .,,,. ...,. * Yeniden teşkil edilen Mardin vilAye- rtik h 0' 
- uç gün yatmanız liizım, dedi. - Hayır, gelin diyorum size. Ru- tine bağlı Mnzıdn~ı ve İdil kazalarının, be- de, bu aaatte • eyccana uğratıcı bi bir şey! sıfllt:J 

İsminiz? nu sizden isteyen benim. · lediye rcisllklerinin kaymakamlar tara- vakıalar beklenmez. 'Fakat gelen 3 kiJi, - O halde siz tercUınatl <k? ;):i 
- İna. Fa~at lien yatmalC istemi· Stev, gözlerini gümüş parıltılarla fındnn yapılmnsına knrar verilmiştir. enspektöre vaki olan §eyi anlatınca, uy birlikte gelebilirsiniz, herhal dOp-ıl' 

yorum. Bu nk~am klühe gideceğim. nlCan dereye dikiyor, uzun uzun dü- * Köprünün Kadıköy iskelesi tarafında kuya dalmıJ olan polis mevkii, pek Ve sabahın saat altısına .-ıiııe ~ 
D k klüh 

. 1~ • sandalda balık tutnn 1G yaşında kestaneci buk h ket • k · up-1- O~ - u a §aıD •• e rn_tmiy,eceKsı· ı:ünüv. or. Sonra baı::mr knldIITI_·or: ça are e geçıyor. om-ser ve Mazilef, a:'O."'" ı~ ... f t)' :. ~ Hakkı, denize dilşerck boğulmuştur. Ceset r il' ı' 
n z. -Havrr, maalesef kabil değil. geç nkte kadar aranını~, bulunamamış· Enspcktör, teskin yollu §Öyle aiyor: mak üzere otomobile binıyo 1ıaıU 

- "Gideceğim. , - O halde, J\JJah·a ısmarladık... tır. . 1 ı .,1 - Mösyöler, olan §ey ~ de bir Gece oaat 2 ye doğru • 2::,..,ri .~ 
• • • fna evine ~elmiş, liocasmı memnun * Noel ve :nlbaşının yaklaşma~ı mnna· otomobil kazasıdır. Bu gece Pariste pek eylüle vasleden gece • Rus ·ııi $~ 

KHipte dans vardı. Rerlres annse· etm~IC foin hütiin gavretinl enrfetme- sebelile, Ankarnd:ıki elçilerden bir kısmı çok otomobil kazası oldu. Derhal tele. başısı Lents, general Sk~oblı ~~-
d. d 1 t v 1 ~ "' "" L !stnnbula gclmişlerdtr. f...;..' h ._,_ ıyor n, ya nız na mUstesna. Bu ge ba amr tı. rinayct 1'ir .. nn, e· vıua U\4Ulaneleri araıtıracağız. sokağına muvazi bir so . ..tl ...,_ 

"'~ • Dün birine( tertip Türk borcu tııhvll· d ru.o-akşam: doktorun sözünü dinlememiş, \"İS birdenhire de{füti ve kan!!tnm leri H:t)a en unmele gürmnş, ik ncl ve IMemurlar, lirbiri arkası aıra Parla görüyor. Kolize sokağın .a,_' J~. , 
gelmi;ti; fak'at dansetmiyor, hu su-' noynuna atılarak": ilcllncü tertip üzerinden hiçbir muamele hastahanelerine telefon ediyorlar. Hiç da anlattığım gibi. Skoblı'~ \ııJ1IS 
retle doktonın sözünU 'dinlemi§ olu· (Sonu: !fıı. 10 Sü. ~) olmıımıştır. bir ycrd~ general Mitlerden iz yok. çılop kaçtığı "ROWS,, bil 5~'o_; 
yordu. ., ............................................................. ._. ... ...,, ........................................................ ..,_. ........... nuyor. Süvari yüzbaşı~ ı.en~SJ,,;, 

- 1e yapıyorsunuz ora'da? D •• · d • • t. k •• • d lini gayet iyi teşhis edı:or, 1 sııı' ~~ôl 
- Ben mi? Hiç .•• ~! Siz misiniz unyanJfi Üf OŞeSlfi e linin orada lir otonıob~ a~ bısıı' 

ilokıor? · ai bir ehemmiyet atfetnuyor, ıY 

- Hadi gelin ClanseClelim! y t V h t rı~ etmiyor. 1' ~ ~ 
- Hayır, siz yasalt ettiniz ya ı>a- a p I· g 1 m s e y a a o sırada Lents, Pariste ~·~o 

na CianSt. lunan küçük kahv~lerden t>ırı fr;:. 
- Şimdi ae aansa eizi lien aavet VI r G u·· 1 ruyor ve gecenin bu sa~tin!~i s tıD' 

edivonım. ' ., Yazan: .J e an Cocta u • Çeviren: ve uykusu gelmiş haıde&.r. ~r . 
f na, li'ayret e'ilerelC. ltalktL Dolttor ç e d b e k linin bir otomobil kapısını e ı>i! ~ 

tiolunu omuzuna attı. Fakat 'daneedi· ın e ırşey eşf ettı• m ıuna uğraştığına, sonra ace~ ot~ 
len tarafa gitmediler: Büfımin JU"lca- ci, müteakiben k:le bir üçüne eli' .ıs • 
smda liayholdulnr. le gitmesine teaccüp ediyorsa tıs!~~ 

• • • Ç 1 k lin, herhalde kendi arabasını dit otl 1'' 
fna ile «ıolitor Levis evl~nelf ilii ocuk ar irlidir ama, kirli birşey değildir. Çinde öyle: yor!,, diye düşünüyor. s?ıı~~ğlıl1 ~~ 

liafta olmuştu. Mesutlar mı? Biribir- Pistir ama, pis bi rşey d eği 1 d i r... otomobilerden birisin: bın ~ir "'bit 
]erini seviyorlar, h·em de çıldınrca- rek, taaccübünü gider.yor. a dit lf 
sına. Fak.at, lna~ya sorarsanız: tık defa tiyatroy~ gl.ttiğim .zaman ........... ~~ -tşte ded:, be§ ya~ındaki gözleriniz sonra, tekrar ba~ını kald~rınc t~.pd"~ 
• S k i:l 1:a 1 1 • · ''Sek.sen günde devn talem seyahati,, oy le görmü~~ünüz de ondan ... Halbuki o bır - a m OtHOr a ev enmeyın, uharri ı · d :ıı- otomobilin' delicesine . !1er1~ 
aer. Ben hunu ~eç anlndnn. Pe1C te nuyordu. Ne heyecan! Kalbim yerinden Franıız m r rm en Jean zamanlar sahne §imdikinden daha az "Şanzeliz~,, istikameunde )J 

d .... 1 D 'fi d ... D ... oynuyor, ıihniın altüst oluyordu. Cocteau .(Jan Kokto) dünyayı • ..:ı nl tı' d B Un k -~wft- k" geç el!ı : a a ÜtTÜD gece i. iiclin L rak b. a,, .... ı a ı.ır ı. ug I§l u&OAı.cu.ı es 1 farlona vanyor. ~, 
c ~ B · · · bundan u ha ·· ı b' .,a,tanba•a dola.ut ır seyahat gecesi hunu uzun uznn 'dü§iincliim, enım ıçın ua guze ır ,.. r- sinin üç misline çıkanlmıJtır. t ._.1e, .A 

.. ki. h 1· ,~ d l tt şey olamazdı. Hakikaten güzel bir Rey' yapnuıhr. "Seksen günde devri- İnsan rocuk kal' alı ı·m.ı·e. n:r t ... a .,~ ıH 7· çun ı sn a ıa Aa ar ya nız yn nn... :r :r a. :ı"·· .cı ez .. Skoblı·n, sabaha karşı .- .... , .... ~ 
" . di bu. . alem,, in bir mucize gönderdiği . n- ra~ r 

Delki yirmi kere telefon çaldı... günlerden çok uz.ak olduiuınuz yınat ressanu, Pikaso, ,pçrar g.:bi lize sokağından yaya .. n ol~t- ~ '~ 
K 1. • ı · d'. • Bu son yaptığım seyahat esnasında bir adam "edir? Hrrı:ıeyi bizim r.l'V"uk • n ~ •·· r ocnm 1epsıne nrer cevap ver ı, ı- ba d'. il d" n ah bugün bile böyle bir aeyahat her .... :ı :r"'" kan 3 çeyrek saat sure .--ar· .Al 

kı. kere ::ımelı·ynta g0tt'ı• b·ır k t h" zan U§ n um: :ou sey at de o 1"1.:. ken gördüg-ümüz g:bi gösteren birı·, ı·!l a "-1""1- .Jlt.t'' • ı , ere e - ,.. keıi ali.kadar eden bir 1eydir. s civarında tekrar ortaY :r- ~er' .;~ 
Jl'kel'ı llı·r lıadı'c:ec1e ı· ti'ıınre,,·e ç v I y~te gördüğüm eeyahat kadar güzel.. te insanın hayran olduğu •ey de budur. B ..... cıa " •• tı ~· ~ :. ı aı;n - Büyük bir aanatlli olan mu- s Paris burada biter. u ... d••</,,.r,,..- ıJI' 
aı Fakat tamamiyle onun kadar güzel de Piccauonun "Mercure,, ( Merkür) ·kale .. ~ ı 

··• · k barrir, ıyahatini bize gayet gü. uzanan bir zamanki . i .,,,e-
"Nili'ayet tcnltnn, gittim, lCocamı ğiL .. Denızin arşısında, hakiki deni. piyesini sahneye koyduklan zaman per dı' mevcut deg~ilse ide, şelııdre ~~e .... , 

] . t h .1 b I 1 G" 1 ... zin ikarşısında, makinistlerin sırtların.. zelve aamimi bir tarzda hikaye u b:-..:ıı bi .. llik il~'-'- d e ı• fJ .. ıaı; a aneue u ı um. uneş te • og- ediyor. Onun anlatbklarmda ya}. ıue ırnen re guze ıuıwrmm su a liyetten uzaklaştığı, gen ~,,; ~rl dt , 

.. b 1 t " da harekete getirdiklerr. mavi bir bez . kanmala a · 1 lı o d f'"" ...,.. Jo11Y ma!!a aş nmış r... nız seyahati esnasında &ördiilde- YI rı manz rasıy e açı Y r u. cik barizleşir. Bu tara ~k "ı1'aıo~• _,tt 

Her m°in fıcr rrece b·o'yle ı"c]' D 1~ den -- ıret olan th·atrodaki öteki deni. 1 Perde ancak bir dakika a'"'" kalm.ıJ b"v•ı ırrr '"'- " ı. OH>• J rini, karıılaşbğı macera an değil, :r-"' ğaçlı sakin yollar, uJ '-•r b'l -•• w' 
tor hütün ömrtinü hastalarmm yn • zi dilşUnüyorum.. bunlardan kendiainin edindiği İn· ve sonra tekrar kapanmııtı. Fakat, mu 1 d b 1 a1d berall'- ' ,.ıst?':. 
nımla ı;eçiriyorclu. O kadar da çok Bizim dünyayı dolaşma aeyahatimiz bbalan ela öğn:nmif olacağız. cize meydana gelmişti. Hani çocukken b~: ço~ g~r:;::nı:r, arıtrerırirıe ~ 
hastası ya:-ch ki! de tıpkı "seksen günde devrifilem,, gibi at canbazhaneterin~ g.'ıdip eve döndüğü ·ı rdatı jlılf 

S 1 k 
ı.: • 1 · cereyan etti. Vapur1ar limanlara tıpkı ·· da ·· dük" 1 · • · b Skoblin bu garaJ a . beyaı . ..S' tcv, c o torun na~ nsıstanı o an ~ı~lliln~ muz zaman, ora gor erımızı O§ şıyor. Eniştesi olan ~tatı i]e if •· 

hu ~enç kız ela bir an dinlenmiyor- Chatelct (Şatle) tiyatrosunda olduğı.\ 'şapka kutuları ile, havlularla kendimiz ralayı, orada menııır ~ .~ 
dn. Fnknt lıalinden memnundu. Dok- gibi giriyor. Her tarafta tiyatroda rast ken ba~ makin.:ste: yapınağa çalışırdık, işte onun gibi bir ~r 

1 ]"". ) 1 • • l geldiğim adamlara rastgeliyordum. Dalı f d mektedir. an geet tonm ev enı ıgı rn 1ermı n ınra §ciy· - a azla ay ınlatamaz mtsı • şey.. Kendisini iyice tatUY _ ~ 
Je }lir durmuş, eonra gene f ine de· Evet, şunu söylemek lazım ki, tiyat ruz? dedim. Görüyorsunuz ya, tiyatro demek, ço ne: . t -'e ,arW"· 
vam etmişti. Gene eski i gibi onun rodak.:. "devrialem 8eyahati,, hakiki i . - Hayır, B. Cocteau, dedi. BUtün cukluk demek. Seyirci yaılı başlı bir _ Ben, diyor, enış eıı .. 
en yak'tn arkadnşı idi. J..c,•is hep 0 • miş. Yazık ki, temsil etmiyorlar. Geçen tesisatla aydınlattrk işte.. adam olmak istiyorsa, iyi bir tiyatro •e istiyorum! .. iıfnlidil"l 
nunla beraber çalışır. Stev bütün gü-· lerde telefon ettim, scrdum: - Fnkat, dedim, ''Korudaki geyı1c,, yircis.~ değldir demek! _ Miralay, bugun _ ,I! 
niinü onunla geçirircli. I - "Seksen günde devri alem,, piye. piyesinin temr . .:ıinde, hatırlıyorum ki, Durun size bir çocukluk hatıramı Skoblin esefle: a~ı'·I ı-Je.r ~':"'s 

I · ) · f T ! G sini tekrar temsil cldecek mı·sinız· ? h ·· 1 · k ak b. kil d h l B · Y ,. "" ıı.:too ~cvıs ev enmış. e zarar var e· sa ne goz en amaştırac ır ıe • a a an atayım: una tamamiyle batı. _ Yaa, diyor, ne . i• do-
1 .nr onlar hep hernberlcr. - Modası geçti, &"ye cevap verdiler. de aydınlatılmıc:tı. Daha perde kaldınl ra denemez. Çünkii, benim henüz doğ. uh·- bır :J .,or :ıı ise, o ka!:l:ır ın h•· ""a ıcatıffJ 

Fakat .Ste,•in ıliicıiiıımecliği hir şey Halbu l:i ·• lçinde kolları kaybolan madan önce, o küçük mika delikten i • mamı§ bulunduğum nmana ait. Ve derhal karanlıg •• tt. P 
oldu: Doktorla kanı::ı halnyr Eeyalrn- örme elbiseleri, düğmeli eldivenleri ile çerdeki ışıklar görülüyordu. Perdenin Fakat, annem bunu daiına hatırlaya l"" bir eOj;.,.. • 
tine çıktrlnr. İki av Stev yalnız knlflı. 0 Amerika ycrlil~ri ... Lokomotifin ge1ı'. arkasından h:le ışık sızıyordu. Sonra caktır. Tern kapılarından .,".'.:, 11çıtıı"· ı•r "' 
Dalın doh m u. tcrkcdiJmiş lıir i11san şi.. .. Bilmem hatırlıyor musunuz? O perde kesif bir ışr~ içinde açılıyordu. Ağabe)imin bir ~lman mürebbiyesi rir:n millhakatına ?~g~;, anb'r 
hayatı ya~aclr. Giinlrr ne~esi:ı ~eçiyor· ışıklar· - Kaç yaşında idiniz o zaman? diye varmış. Bu kadın yeni geldiği zaman, daki bina cephclc:riııl . .J), 
du. Geçmek bilmiyordu. 1917 :3e ve Ch:ırtelet, tiyatrosunda sordu. ~ b · ~· ,, . a,.a cyım ona vaztyctl anlatiyormuş. "Ai/"'15' 

Fakat i§te gene knvuştu doktont- gc!jıt resmi., piye.:;ini sahneye koyar .. - Beş ya§ında idim, dedim. 'P. 
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O yen - • 
l Güneş Galatasarayı 6 

Ovun çok hareketli geçti: ikinci devrede 
Galatasaray tarafından tekme!er başladı 

· 4neşli Murat lıaslanelJe kaldırıldı 
I ~b 1 

d~ t uthol §ampiyonası maç- , 
'du~? tok güzel bir hava ile <lc

ı. 
~o 
~arı en mühim mııçı, Tıık~im 
ç 0Ynanan Galatasaray - Gü· 
~U olcJu. Geçen sefer Fenf'rbalı 
: gelen Güne~in Jik tamifi-

· · .. da giden Galatasaraya kar•ı ·•e • • :.: 
l lıce çok merak edilmekte 
ara ·1A d G l • ı nveten e a atasaray 

· ta·rnclaki rekabet ,.e ta nifin 
·tekil, hu maç etrafında geni§ 
~: loplamrşlL 
~dr.a 10 hine yakm bir kalaha
~aı Evvela Güne~liler biraz son 
ı fil ahısarayJılar sahaya çıktılar. 
~d kadro ile idi: 

ıı tıı - Paruk, Re~ad • Ômer, Rı
~ !- Salô.haddin, Rasih, Melih, 
'•\eb~ 
~ ıı. 
~ aray takımı ise: 
~ r,i Suavi, Salim - Fazıl, Nu
lt '.' N<'cdr.t, Süleyman, Bii· 
~~: Dnnyarden mürekkep- Galatasnraya altı gol atan Güııcş 

lıgı Feridun Kılıç yapacak

n: ~nlatasarayJılann eeri bir 
~n aşlnndı. San kırmızılılnr hu 
at•eş kalesine indiler ve der-
~ 11cak vaziyr·te girdiler. Fakat 
~~§ g~ı ile neticelenecek olan bu 
"ıı a, rıı yerincle bir mildahale
tı.h~: ile _geçiştirildi. 
at •keyı atlatan Güne§liler der 

tJ ~ a;ay knlesini sardılar. Ha
'"l> n~yetli hir oyun çıkarıyor· 

,
1 
\lııç ncele etmiyen, kendile

:ıf Gün~ muhacimlerinin 

1 a dolnşıyordo. Kalecileri
' -~deıniyen Galatasaravhlar, 

. t~l'ııı il Gi~eş muhacimlerine 
, ~'l e~ek için çok çahahyorlar 
~~ ~Ucumları bilhassa solclan 
r,~· ->nlntnc:ıaravm sol tarafını 
ı~tieden Eşfakı"a Salim. hiitün. 
~llılle rağmen Rebiiyi bir türlü 

1Yorlar. 

'~· \~ ı gol de pcnaltulan 

\ ~ dakikada Rehiiden ileri 
~ İtıd~n l\Jurad SaHmi atlatarak 
Co

11
1 \:e muhakkak bir gole 

-ı- te~lı muhacime, Salim arka
~ll ltte taktı. IInkem huna pe
!'ııj: ~erdi. l\f urad srkı hir ~üt
~ r.u ılk sayı mı kaydetti. 

~ G~ı neşin lclıincle. Top hemen 
.'•k"' ata nrny nuf sahasından 
1 ··ııt•n. 
~ .. • ı .,r . 

. " I d 
\1ı t'tPnin son dakikaları 
i llJ' e r.iin~şliler hiıla l·O lelı 

,. ı~ l' l~ınf aza etliyorlnr. Kati ha-
'• n .. ,rı l ı· . , ile 1• en sayı n< eı ının artma· 

I" t:~ rı1ulınciınlcrin gevfemi~ 
(l~. u ayıt oynamalarından ile-

'lltj 
dakikada lıiila GiinC§in bas-

ta/..--ımı sahaya çıkt!.rkcn 

km devam ediyor. Sııluhaddinin orta
ladığı topu Nuhar elile yakaladı. Ha
dise ceza çizgisi içinde cereyan etti· 
ğinden hakem penaJtı verdi ve yine 
Murad Güneşin ikinci golünü yaptı. 
Birinci devre hu ~ekilde 2-0 Güne§in 
lehine bitti. 

ikinci devrede tekmeler •• 

İkinci devreye Giineşliler daha can 
Iı bir oyunla haşlach1ar. Bu oyun ilk 
semeresini altıncı dakikada verdi ve 
Salahaddin güzel bir şiitle Güne§İn 
üçüncü golünü yaptı. Oyun artık sert 
bir ~ekle girmişti. Bazı Güne~li oyun
cular tekmeler ve tel1likeli şarjlarla 
sakatlıınmağa ha~ladılar. Hııkem sık 
sık ceza kararları veriyor. 

28 inci dakikada l\Tclihin attı~ı dör 
diinrü Güneş goliinden sonra tekme· 
ler o kadar arttı ki, Güneşli Murad 
~öğsiine yedi~i hir tekme ile hayırın 
bir halde hastahaneye kaldırıldı. Ha
kem fütüste Galata~ıırayh E~fakı, Sa· 
limi ,·e Suaviyi miiteaddit fasılalarla 
onımlan çıkarılr. Bir aralık sert oy· 
n~yan Güneşli Reşad da, bizzat kendi 
takım kaptanı taraf mdan sahadan dı-
§arı ~rkarılclr. . 

Oyun hu suretle devam ediyor. So
ğuk kanlılrklarmı kaybetmeden oy· 
nayan Güneşliler Ra11ihin ayağı ile 
beşinci, Rehiinin ayağile de aJtıncı 
gollerini allılar. 

38 inci dakikada hakem Güne§ 
aleyhine hir penaltı vereli. Nuharın 
~iitiinü Cihacl güçlükle kesti. 

Oyunun hundan sonraki dakikala· 
rı karga~alık i~incle ger;ti ve Gi~'\eş 
6-0 galip olarak 6ahayı terketti. 

Top~u 

CH1Mf aoı~ sedye ile sahadan flkanlırke" 

f 
I.~tanbulspor 3 
Sütegmanige O 

-

Bu mühim maçtan eTI·el İstanbul- .:;. ....-
spor • Süle,'Jllaniye ma<:ı oynandı. : ·~. 

İstanbul~por teknik ,.e seri hir --:;-.- "' 
oyun çıkararak. Süleymaniyeyi 3-0 . -: 
mağlup etti. Siileymaniye hiç de~ilse ~ ~ .,.... 
bir ~eref golü atabilmek için bütün 
gayretile çalıştı, fakat buna rağmen - ---------------
muvaffak olamadı. SülP-ymaniyllilerin lstanbul spor kalesine bir hücıınıu 

BEŞiKTAŞ S.4.JIAS/l\'DA 

Beşiktaş 9 
1opkapı1 

Dün Beşikta~ sahaı1mda, Be§ikta~ 
takımı ile kar~ıla§an Topkapı 9-1 
mağlup oldu. 

l\Iaç ba~tan sonuna kadar Be~ikta
~ın tam hakimiyeti altında geçti. 

Fener 3- Vefa O 

-. ... \ 

Beykoz 2 
Eyüp O 

Oyun çok heyecanlı oldu. Vefa
lılar gol yapmak için çok 

gayret .ettiler 
Lili maclarınm en mühim karsılas

malarmdan birini teşkil eden Fener
bahçe Vefa maçı dün Fener ~tadında 
oldukça büyük bir kalabalık önünde 
yapıldı. 

mımları cidden telı liJCeli çe giizel 
oluyordu. l\lukahil hiicuma geçen Fe· 
ner rnuhacimleri lıillıassa Naci tara· 
fından daima tehlike gi1steriyorlarcb. 
Fakat or~nlanan topu Vefalılar, hoy
larmm nzunJnğu iJe, kurtarıyorlardr. 
Oyunun bn~langıcmdn sağ ve Rol içle· 
rini tre• j oynatnrak Fener mulıncimle· 
rini dnlıı sıkı bir kontrol altına alan 
Vefııhlar fır at hulclnkça Fener knle-
11ine akıyorlar. Fener miidafaası bun· 
]arı güçliikle kurtarıyorlarclı. 

Yine Beşikta§ saliasmCla oynanan 
Eyüp - Beykoz maçı da 2-0 Beykozun 
galebesile neticele~di. 

Ankara da 
Genç lerbl r llQI ve 
Ankaraspo r galip 

Ankara 19 (Telefonla) - Bugün 
Ankara bir epe..- giinü ya§adı. 

Günün en mühim maçı Ankaragü· 
cü - Harbiye takımları arasındaki kar 
şıla§ma idi. Stadyomda 15 hine yakm 
bir kalabalık toplanmı§ll• 

Maç çok heyecanlı ve" lıareketli geç
ti. Neticede her iki takım 3-3 berabe
re kaldı. 

Bundan sonra Kastarnoni takımı 
ile Gençlerbirliği kar§ıla§tı. Maçı 
Gençler çok hakim bir surette çah~a
rak 7-1 kazandılar. 

Muhafız sahruında: 
Mulıafız eahasmda da 'An.kara· 

sporla Muhafaza karşılaştılar. Ankara 
spor 5-2 maçı kazandı. 

)iT YARIŞLARI 

Bugün öğleden sonra Auara son
bahar at yan§larma devam edildi. At 
yanşlan Ankarada bu eene diğer se
nelere nisbetle görülmemi§ bir alaka 
celbetıni§ bulunuyor. 

GENÇLERBIRT,ll:I • D. ÇANKAYA 

Ankara 19 (Huıust) - Bu haftaki 
Ankara lik maçlarına bugün devam 
edildi. ' 

İlk maç dün yapılan Gençlerbirliği 
,.e Demirçankaya oyunudur. 

Birinci devrede ve hatta ikinci deY

renin ilk yarım saatinde gençlerbir

Jiği mütemadiyen hücumda idi. Akın

cıları lıa11nn kalesini mütemadiyen 

ı:;arıyor fakat sayı kaydedemiyordu. 

huna mukabil deminıpor üç akında . 
üç gol çıkarttı. Gençler buna bir pe· 

ile mukabele ettiler, dernirsporda 1 
akahincle dördüncü golü !:ıkartmakta ı 
terecldücl etmedi. Maçın ilk 75 dakika 
smı 4-1 galip nziyette geçirdi. 

l\Iaç burada, birdenbire cleğişti. 

Be~ dakika içerisinde Gençlerbirliği 

3 gol çıkardı ve maçı 4-4 berabere bi

t inlikten ı-onra l O dakika kadar ela 

tazyika clevam ederek hu şekil~e be· 

· raherlikle sahadan ayrıldı. , 

VefahJarm şimdiye kadar yaptık-
. lan mar;larda yalnız hir mağli'ıbiyetle
ri ile bir de beraberlikleri pm·ao cet
velinde kendilerini F'enerhahçe ile ay 
nı hizada buulunclunıyordu. 

Dün yazdı~ımrz gibi Fenerbahçe 
takımı nıulıakkak ki, daha kunetli 
zamanlarında Vefaya mnğlfıp olmuş
tu. 

Vefa bu maçı kıızanırsa, milli kü
meye girmek için önündeki maniler· 
den birisini daha bertaraf etmi~ ola
cak belki de milli kümeye girmt'ği te
minat altına alını§ lmhmacaktı. 

Bu itibarla maçın alaka dı>recesi 
tahiatile fazla1n~ryor ve taraftarlarına 
heyecanlı dakika1nr yaşataca~mt clnha 
maçtan encl giiriiliiyordu. 

Takımlar hakcnı Nihadın i<laresin· 
de şu şekilde dizilcliJer: 

F enerhalır;e: 

Hiisam • Scrla<l, lJ<'bip • R<'§ad, 
.4ytarı, Esad· Orlıan, Fil•rct, Bülend, 
Niya::i, Naci. 

Vefa: 
Muı:ahlıid ·Saim, Siileyman - La

tif, Lütfi, Hı:::ır - Şiihrii, Mustafa, 
Hüseyin, Abdu§, 1'fuhte~cnı . 

Fenerin sağdan yaptığı bir hücum
la oyuna ha§lanch. Naci Vefa müdafa
asına kadar götürclüğü topu ortaladı. 
Topu kurtaran Vefalılar da Muhtt', 
şem tarafından Fener kale:-;inc aktı
lar. Vefalılarm ekseriyetle uzun boy
lu olmasından top daima ha' adan 
gidiyordu. 

Bu vaziyet de Vefa lehine icli. Ve
fa orta muhaciıni Hüseyin çok isa
hctli ~örü~lerle, sağılan soldan Fener 
ka lc~ine hücumlar yapıyor, V cfa lıii· 

Fenerin ill• golii ve ..• 
~ 

Oyun lıakikaten güzel denilecef hir şe· 
kilcle clernm ederken sağclan bir kor
nerden FcnerJiJer 21 inci dakikada 
Orlıanm ayağile hirinci gollerini yap 
tıJ:ır. He en arkasından da hir daki
ka germeden. Fikretten güzel hir pas 
al:ın Riilencl nefis bir nını~ln ikinci 
golii ele kaydetti. Artık oyunun neti· 
ce,.;i helJi olur gihi icli. İkinci Fener 
:rolii aknhinde soldan yapılan ,.e sa~a 
intikal et en hir Vefa lıiicuumuncla 
::\lulıte:'em Vefn lelıine olnbilecek bir 
golii a;,elesi yiizünclen kaçırdı. Fener 
liler iki goliin verdiği emniyet içinde 
idiler. 

Bu :ırnda ark·a arl<aya yapıla Ve· 
fa hücumları Fenerin ni~heten zayıf 
huluna:1 ro~ tar:ıf mclnn daha müe ... $ir 
oluvordn. D<>vrenin sonlarına doğnı 
Fc~er mulıaciınleri daha ztyaclc Vefa 
nısıf sahasına yerleşıni~ göriiniiyor· 
l arch. Devrenin son clnkika ... mda Ve
falılar ani hir hiicum yaptılar. Karı· 
~an Fener müclaf aa ında top hir Fe· 
nerlinin eline dokundu hakem ceza 
ver<li. 

Bunu Vefıı kaptanı Muht~em at
tı fakat, top havadan ı:;i<lerck kale di· 
rcğine vunıp geri ı;elc1i. Akabinde ça· 
tınan lıir cliidiik yine ceza olclu~um1 
bildirdi. İkinr.i defa yine ~folıtCiem 

(Lütfen sayifayı çeviriniz:) 
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-~ 
Kocaeli Valisi 

Anlıarada gap!ığı tema.~lar eııafında 
izahat veıdi 

Japonyanın Amerikaya 
şüpheli görülen ha ekeli 

(Üst ıa;afı 1 incide) 

Arif~ye meyva is esyonunda bü
yük faydalar ekleniyor 

''Harici siyaset,. cemi.yeti reisi B. Bu 
ell, Aınerikanm yalnız başına Japonya 
r.le ihtilaf halinde bulunmanın tehlike. 
terini işaret etmiştır. 

Reis, Japonya emtfas :na karşı boy • 
kot yapılmasını iltiz2In etmiş ve mil. 
Jetlerin böyle bir boykotu tatbik edecek 
Ier.:ni ümit etmekte olduğunu söyle • 
miştir. 

tzmit (Hususi) - Vali ve parti baş 
kam B. Hfunit Os!:<ıy Ankaradan şehri 
mize dönm\:ştür. B. Hamit Oskay se • 
yahati hakkmıd:ı iu beyenatta bulun • 
muştur: 

''Ankarada vil5yeti.n laaliyet sahası. 
na giren nıuhteEf vilayetlere taalluk e. 
den bütün işlerle meşgul oldum. Bu 
meşguliyeti şu suretle hülasa edelili -
rim: 

Cumhuriyet b:ıyramımzzda açılma 
törenini yaptığnr_ız Arifiye meyve is • 
tasyonu hakkında Ziraat vekaletinin a. 
lakadar gubeleriyle ve yüksek ziraat 
enstitüsü meyvedı.:.k ve bağcılık ve 
sebzecilik mütehassısı muhterem pro • 
fcsör B. ıGlaysberg ile görüştüm. Bu 
istasyonumuzun ycmişçilikle geçinen 
köylillerimize yalnız ağaç c!.ikmeyi, aşı 
yapmayı, ağaç budamayı, gübre ver • 
meyi ve plyasanm aradrğı en makul 
mahsulü almayı öğretmekle kalmaya _ 
rak profesörün köylerim.ize daha çok 
mlifid olac~k yeni bir takım projeler ha 
zırlamakla meşgul olduğunu gördüm. 
Bu p:ojeler yemi§leri toplattıktan son 
ra peyderpey piyas<'.ya arzedilinceye ka 
dar uzunca müdd~!: bozulmadan muha 
fazasmı temin edecek binalarla yem~.ş. 
leri en fennı bir şekilde kurutacak fu • 
runlardır. Yem.i,şç.ilik ıınmtakalanmız • 
da bu tesisat yalanda yapılacak, bu stL 

retle bugün en gayri fenni şclcilde top. 
rak üstünde veya açık odalarda sakla. 
nan yemi§leri çürümeden ve bozulma • 
dan uzun müddet tutmak ve piyasaya 
sevki mümkün olmayan yemişlerin ide 
tem.iz bir şekilde ve fennt bir surette 
kurutulınası ve bu suretle kıymetlendi. 
ri1mesi :.ısulleri 1:öylülerlınize öğretile. 
cektir. 

İstanbulda haınmallığm lağvı üzeri • 
ne her sandığı 90 .100 kilo gelen yeın=.ş 
san~.rıc:arın:. ve hf'r biri 40 ~50 kilo ge. 
len uzüm l:ufcler!ni de değiştirmek için 

esasen teşebbfü:e geçmiştik. 
idarei hususiyerin, Sapança ve A • 

dapazan belediyeleri ile, Halk banka • 
sının ve ııafia vel:a'etimizin verdiği ser 
maye ile teşekkill ~tmiş olan Sapar.;::.; 
imar şir~eti, yemiş sandıklanru değ,:ş. 
tirmiş ve en çok 20 -25 kilo alacak ye. 
mi_ş sandıldan ile en çok 1 O • 12 kilo 
alacak üzüm kutuları yaptırmış V'C p i. 
yasaya sevke ba~lamıştır. 

iktısat vekaJel'.inde istandard.izasyon 
mi.itehassxsı prof:sör B. Baaıde ile de 
görüştüm. Yemişlerimiz hakkında ken 
disine izahat verdim. Almanyada ye • 
miş sandıklarının eb'aıdı kanunen mu _ 
ayyen olduğunu \-e bu eb'ad haricinde 
yemiş sandrğı kull:ıno:anın memnu bu 
lunduğunu söyledi. Bu sandıkların eh'. 
adını aldrm. Bundan sonra vilayeti.ın:.z 
de bu eb'ad esas ittihaz edilecektir. 

Yemişlerin sandıklara yerleştirilme .. 
si meselesiyle de ır.eşgul oldum. Pro • 
fesörün bizzat yaptırmış olduğu bir 
tasnif aletin.: de alıp getirdim. Bunun 
bir kaç nümune1>ini Hapishane atelye. 
sinde yaptırdım. Bunu her köylü biz .. 
zat yapabilecektir. Yemişlerin sandık. 
lara örselenmeden ve istifleri bozulnı.a. 

. dan sevkin.: temin etmek ve piyasalda 
iyi bir fiyat bulabilmek için bu tasnife 
ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. 

Sapanca 1m~r şirketimizin İstanbul 
meyve halinde kiralanıış olduğu yazı_ 
hane köylülerimizin gönderdikleri ye. 
mişleri en emniyetli bir suretle piyasa. 
ya en uygun !.:.yatlarla satmağa başla. 
mıştır. Bu izahatımla yemiş işinin ba. 
şmdan başlayarak ınıüstehlike arzına 
kadar bütiin safahltı üzerinde icabeden 
biltün tedbirlerin alınl!ll§ olduğunu söy 
leye bilirim.,, 

Vali bundan conra ambalaj sandık • 
lannın köylüye pahalıya mal olduğu .. 
nu ve bunun kendiler,~ tarafından biz. 
zat yaptlmas1 temin edileceğini söyle _ 
miştir.-C.B. 

Kocaeli Viliigetinde ağaç dikme 
seferberliği başlıyor 

. ~dapazan (Iltıswi) - Kocaeli va. ı 
bsı ve Parti baş!:anı H~ınit 0 .,k b" , . ,, ayın 
ır tamimine göre ~hr:ır.:z l:c;;Jcrindc 

ıbir ağaç dikme seferberli 2- i ı ~ . m ~ 

1tadır. Bu tamime göre. kÖyı e;rlç rr.üş : 1 

' terek fidanlıklar vücuda getirilecektir. 
DJha şimdilden İzmittek,: fidanlıkta mü 
him miktarda fi<lan yetiştiramj~tir. 

Bu fidanlar vilayetin her kazasına 
gvnderilmektedir. 

bu haksız pcııal t ı~ ı ataıııaıh , c lop Şehr.:mize de bir.icrce fidan getiril _ 
avut oldu, miş ve yec!i buçuk kuruşa satılmı~tır. 

Bir~ci de, ı-ctlc lıakün oynayan Bundan başka her köy köyünü ağa!i • 
Fenerın 2-0 galehcoile neticelendi. landırmak için dikıdiği mıktarda fidan 

iKiNCİ DEVRE almak ister&e kaza merkezlerinde bu • 
lunan ziraat muallimliklerine müracaat 

Bu devrede V cf alılar takımlarını edecekler ve fidanları alcaklardır. 
bir hayli değiştirmişlerdi. Devrenin Bu yolda harcanmak Üzere elde mev 
başmuarı ortalarına kadar Fenerbalı- cut fidanların isimlerini yazıyorum: 
çe tamamen hakim bir oyun tutturdu. A F "k ı y l masya, erı , ngiliz elması, yaz. 
• ~ nız muhacim hattının üç ortası lık kışlık Akça, Mustafabey Samanlı 
ıyı anla~ma elde edemivor kale o'"nu"n k ' ' rzıl, Karahüseyni, Malatya, EngürU • 

Japonya imparatorundan teminat 
isteniyor 

Vaşin~ton 19 (A. A.) - Beyaz sa
ray tarafın::1an neşredilen bir bey~J 
namede hiç bir ide-r..iz nümayişinfo dil • 
şilnülmediği kaydedilmektedir. 

Reisicumhurun etrafında bulunan • 
lar tarafından söylenildiğine göre Ruz 

velt, Panay hadl.sesl hakkında mem
leket ve matbuatc.1 heyeti umumiyesin 
ce gösterilen sükuttan memnundur • 

Hariciye nezareti memurlann'.dan 
bir zat, Japon iınpzratorunun, Ameri. 
kanın Çindeki haklarına yeniden teca. 
vüz edilmiyeceği hakkında Ruzvelte 
teminat vermesi mümkün olduğunu 
söylemiştir. 

tiliinci nota daha §İddetli 

Tokyo 19 (A. A.) - İyi maltimat al 
makta olan mahaV.:, Amerikanın Tok.. 
yo sefirinin bu sabah B. Hirotaya Pa _ 
nay haCisesi hak!onda yeni bir protes • 
to notası vermiş olduğunu ve bu nota. 
nm birinci notadan daha şiddetli taü.r 
lerle kaleme alırunı.ş bulunduğunu be ~ 
yan etmektedirler. 

Hikaye 
(tJstarafı 8 ncidıe) 

- İnacrğmı ! dedi... Seni eeviyo -
nım. Artık eski neşemi buldum ... Ha 
yatnndan memnunum, seninle mesu
d ıım ••• IJadi kalk sinemaya gidelim ••• 

Buhran geçmişti. İna memnundu! 
Sevincinden sıçrıyarak odasma git .. 
miş, en güzel elbisesini giyiniyordu. 

Birden kocasmm odasında telef on 
çaldığını duydu: 

- Allo? Sen misin, Stev? Mühim 
bir ııımeliyat mı? Geliyorum. •• 

fua'nın elinden entarisi yere 'düş
tü: Demek Stev gene hastahaneye 
geJınie, gene doktorla buluşacakları 
bir fırsat çık.ını§tı ..• 

Bir snbah gene İna lCocasını arama-
ğa lı:ıetalıaneye gitm.i§ti. Kar.§ısma 
St(W ~ 'ıktı. 

- • e haber? 
- Doktor giyiniyor. Şim'di gele .. 

cck. 
İki ](a(lm yanyana oturmuşlardı. 

Rir iki dakika sükut içinde geçti. 
Sonra fna başını asistana ı;evirerek: 

- İyi ama, dedi, eski ''aziyet bir 
aı.Inn hile değişmiş de~il... 

- Evet ama, heni doktordan tek· 
rar avırmak isteyecek <lf•ği1t1iniz her 
halıle? 

- Hanr. Fakathcn <le liocam<lan 
vazgeçcrf'k cle~il im ... 

- O halde? 
Bu 1male cevap veren Levis oldu: de gol !;ıbıramn·orlar<lı: B'" , ,; uresüpervent •ırmutlan, Dabanb, tur 

Birinci clcvı·eclc sağ açıkta çok gii- fanda, Dalbastı, Karaboltlur, Bursa ki _ 
zel oyna~·an Naci herhalde yorulmuş razlarr, Kütahya vişnesi, Haziran, Kız 
olacak kı, gelen toplara pek koc;mak m · S bab v ~ emesı, an a, iktor Arnisten 
istemiyor ~ihi idi. V cfa!ılarrn tama- MayY.lover, Heyl şeftaliler~ kayısxlar: 
nıcn ıniid.ıfoayı kabul etmiş bir halde Havra, Mürdilm, Can, Türbe, Aynel . 
kendi rmıf sahalarında birikmeleri hakar erikler,: ile beyaz, penbe dut, pat 
) iizünden, F~ner forvetleri topu iyi lıcan, k~vak, Sultar:selim incirlerinden 
kontrol eılemıyecck şekilde mnrkn ibarettir. Bunların her biriısinin fiyatı 

Geldi. İki kadmm arasına f!lrerek, 
hiriııi bir koluna. birini bir koluna 
aldı ve ayrı ayrı ikisine ele gü1iimse
yerek: 

ctmi .Jcrdi. yedi bu~ul: kuruştur. 
21 inci clakikarla hir }'enerhalıçc Ayrıca işittiğ,=me göre şehirde ve 

lıiienmundu soJa getcn lopu Orhan 
iyi 1 ullnnarak sıkı hir ~üıle F<'ncrin köylerde damız1ı!c hayvan yetiştir-il • 

me!c i~in tetkikl~rde bulunulmaktadır. 
üs;iinl'ii golünii yaptı. 

- İna kamn, dedi, kendi11ini sevi
yorum. Stev arkada":ım , onclan ayrı· 
lamam hen. G:ıyet tahii. Şimdi size 
teklif ettF•im ~u. 

- Ne? 
- Havatrmr7.a hu ~ekjlde devam 

etmek. Kahul mü? 
İki kıuhn birden cevap verdiler: 
- Knhul. .. 

Bu iş bittikten sonra şehrimizde bir bo 
llit,; olmaz"a bir gol... çok kuvvetlil1ir. 

n 
' 

ğa ve aygır deposu açılması iht,:mali 
u golden soıırtı 1ef aMarı tekrar * * • 

canlunmı§, Iıer ne suretle olursa ol· ~ir oyunla net!ceyi bağladılar. Maçı Geçenlerde vali ve Parti başkanı Ha 
"tın Fencrllulıçcye bir tek gol yapa· F eneı halıçe 3-0 kazandı. mit Oskay tarafından temelatma töre • 
lıilmek hır ile I iitfiyi orta muhncirn • Ga_lata ara'l·ın Gı'ı'ne::-e olan rnag"luA _ • 1 • kul bi · ı :: - nı Y'Pı an yenı ortao nasının ınşa 
uıe\l iinc nlarnk Fener kafesine aktı- hıye. tı u.··zerine de Fener puvan1arda 
Iar. Es:uıcn Uç "Olden •onra tekrar ı'qı' ı atr günden güne ilerlemekte ve bina 

~ ., en J erı me, kii almış oldu. Fenerbah· 
ıre' ı-;ctmel':e baAlavnn sarı JuAcı·,.crtlı"ler t"k d yükselmektedr. 
' " .• " :ı; ~.. çe .. ımın a birinci devrede en iyi 

Fransaya da teminat verildi 
Faris 19 (A. A.) - Selahiyettar .ına 

filler eski Ja~n haricrlye n ... zm Heri • 
nuçiniı1 Tokyodaki Fransız sefiri Ar .. 
sene Herıry'ye dün bir mülakat esnasın 
da Yangtzede!a Fransız harp gemileri 
hakkında her türlü teminatı verdiğr.ni 
beyan etmektedirler. 

Te;ninat üstüne teminat 
Faris l9 (A. A) - Tokyodan ge • 

len haberlere gör~. Japon hariciye na • 
zırı muavini, Yangtse nehrinde seyri • 
sefer eden Fransız ge:rrllleriıcrn masuni. 
yeti için icabeden bütün tedbirlerin a. 
Jmdığı hakkında Fra .. sa elçisine yeni _ 
den teminat vermi§tir. 

Yeni oir hadi.se 
Hongk;:,ng 19 (A. A.) - Röyter: 
İngiliz Lady Bird topçekeri yeni bir 

bir hadise ile karşılaşmıştır. Bu topçe. 
keri Yangtse ne~rinden ik.:. Çinli kur • 
tardrğr için Japonlar gemi kaptanına 

haber göndererek bu gibi hadiseler te. 
kerrür ettiği takdirde bundan doğacag 
neticele;;iJen mesı.ıl olmayacaklarını bil 
dhmişlerdir. 

Bir nota daha 
Tokyo 19 (A. A.) - Amerika bil _ 

yük elçisi harndye nazın Hirotaya ~il 
tenunim bir nota daha vermiıtir. 

lngiltere gemi göndennek için 
düıünüyor 

Lônd.ra 19 (A. A.) - Gazeteler tn. 
gilterenin uzak şarktaki harp filosunu 
kuvvetlendirmek üzere yeniden gemi _ 
ler göndermek meselesiyle meşgul ol _ 
maktaldrr. 

Sunday Tfma1 gazetesinin yazdrğI • 
na göre, hükfimct bumeuleyi ancak ö 
nümüzdeld çarşamba günü bir daha tet 
kik edecektir. Uzak §arka gemi gönde 
rilmesi İngilterenin Akdenizde zayıf 
ldil§mesin.i in.at~ edecektir. Binaenaleyh 
hükQmet böyle bir harekette bulunma. 
ğa Avrupa ıvaziyetinin müsait olup ol. 
madrğma karar ·rermek mecburiyetin .. 
dedir. 

Gazet~ler, :tngiltercnin şimdi uzak 
§al'kta orta hacimde eU~ harp gemısı 
vardrr. Bunlar arasmda bir de tayyare 
gemisi mevcuttur. 

lngiliz ve Amerikr.n harp cemileri 
yolda 

Şanghay 19 (A. A.) - Japonlann 

\ efanm telılil~eli akmlarmı bertaraf oynay~n Naci idi. Aytan, Se<la<l, Re· Hele havafann bir yazhc.vası gibi ılık 
c<lcrek nyı1na Jbm:ı gdcn ehemmiyeti ~ad. Fıkret Vefadan Hızır, Lütfi Hü- gitmesi faaliyeti durdurmamaktadır. Or
verdHer. Dn euretle Vefnyı kendi. nr- seyin, 1\fnhte§em ve bilha ' taokul binası önümüzdeki az r alan~ 

r 1 , - • ~~__:~,L~..::..:t....__:~--~~-=-~~:!!!:~~..Aıu.s;;.ı.;.ı..J....,;:;;,;:;.::::.::.:....::~:::::..:::,:~~~~J.2L..lıu...ı.!~~J..~~~~-==::::~::::ı:: 

Tsingtaudaki Japon :ıııaUarııııı1 >" 
intikamını almak ~çin Tsinıt'ıı 
bir ta.u.nızda bulun.maların~ 
edilmektedir. Buraıla bul~ ~ 
bir İngiliz kruvazörü ile b1

:. re 
topçekerine iWhak etme~ .~şı#' 
Amerikan harp gemisi butiill ~ 
riylc T~ingtauya doğru yol 
dır. 

~~sı 
şEJIZAP 'J'ı 

TURAN 
11r~o.sD' 

Bu gece ~·ıı ·ı ~ 
r-r:ıŞI ..tıC~ 

San'atkllr otıtr 
k:ıdaşıorı. ıtı• te 

1 Küçük Sefil yeıeJl 
illillldııııt!Iilllilll!!I ~el •ıır 

KAGlif.HANE SAFA.Si 
Komedi 3 peıide 1'' ~ 

Halle gecesi: Localar ıoo be' 
paradi ıor. 

Jtl" 
Kır hoşusunda 68 

tasar ay galiP vı. 
·p et 

Beyoğlu Halkevinin te~flll aııb' 
kros kantri (krr ko§us11 ). 

9 da yapıldı. f"''iJe 1~ 
Mesafe Şi~li tramvay f60oo 111~:d, 

la harmanları arasında~•. ~ ~iıo 
idi. Mfüıabaya 55 atlet J~ur ;tibll~di
Gerek fert, ve gerek takJllll'P ~e A,r 
Galatasaray bu koşuda ga !

1 
ll f, 

. 'barı e ,.ı 
Galata&aray takını ıtı aıJl• ,ııi' 

vanla birinci, ikinci 29 P:~ pıJ( 
snnpaşa, PPra klühü de 
üçiincü oldular. 
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Haftahk:-11 Ozerinizdel 
RADYO 1' kaç cep 

Programı ? 
Vstarafı 6 11cıdt1 

var 
0
20 - K. eımtl - 937 Pa:arlt'si 

ı1c''' nr~riyulf: Sııal 12,30 Pldklıı Tiirk 
u/•1. 12.so llaımılis. 1~.05 ttldl.·tu 1·urk ele elfüi Far.la. 

isi, 13,3!1 lllıılılclif plıik 11eşriy11tı. H ı\cJlıa lıangilrrini atmalı? Karar 

C~~IQ111 neıcri11uı1: Sncıl 17 lııl;ılüıı ıler
ı'~rıl1,.,/e11 ncı/.:lru ltlahm11/ Eıal Ho: 

7a,.,,~1111/aıı . 18,30 1'161.:la rltıtı., 11111si
_. ......... 11.:' Cocuk liımtrosu (Tillil ııe Al itil 
~.,..._11 u, Peşi11deJ. 19,:tO Çor11klarıı mma/: 

.,, Niııe. 19,5.'i llorsn l1tıbulı-ri. 20 Uı-. 
~ fll'/((ıc/a~ları larııf 111d1111 Tür/.: n111si- ı 
.. ıı, 'lttıll,· ı. l •.ı.1 () şar .. ·ı arı. 20,."W llaııa raporu. 

, 
20 

lhu Uı:rı tarııfındnrı nrapftl ırı11 • 
. ta ilt'lmn ıır arli.mul~ları taraf ıntlıııı 

ltQ:•ll.·isl ıır halk şıırkılnrı. (S .. 4.). 21, 
~l'Qa llO foııif.· fl/'l'rn • Maruf Stru/110 """ 
b.iO ~ 1'efalmtile. ~2. 1.'i Ainıı,, lınlınlerl. 
' ldkla sololar, opera ııe oprrrl par

' '21,50 Son haberler ve erini uii111in 
"0tnr. 23 Son. 

() it - K. evvel - 931 Salı 
llııııııt~le neşriyatı: S:ı:ıt 12,30 Plilkla TQrk 
'ik·lii. 12,50 Ha\'adis. 13,0:> Plnkla TOrk 

.\~si. 14 Son. 
O"ı 15•tn . neıı;-t)·atı: S:ı:ıt 17 lnkılAp der

i "•s~ilen naklen l\lnhmut Esat Boa 
~ :r•fAnılıın. 18,:ıo PJ.ikl:ı dans musi· 

_. . .-. ........ 
1 
!. 1'r11fl0ranı1: Çocuk terbiyesi, Ali 

·• Alı) üz tarııhnd:ın. 19,30 Konferans: 
~it U IIalke,·i n:ımınıı lnkılap~ılık, Ab
\ ı..~llldl R:ışar tarafından. 1!1,55 Bor. s;: rlt>ri. 20 K!Usik Türk mııı;ikisi: O
~ Nıırı Halil, kem:ın Heşat, kemençe 
~d I, lanhur Dürrii, Nısfiye SclahnUın 
._ta :lll, lıanun \'ecihe, uı Sednl. 20,30 Ha
~ l>o111, 20,33 Ömer Hıza tarafından Pıo 
~ ~ Kôyle\·. 20,45 Yecli:ı Rıza ve nrkadat
~rafınıJnn Türk musikisi Ye halk '8r
~. (S. A.). 21,1:1 Orkestra: ı - Malr., 
~~ 1-es dragonı; de \"illan. 2 - Gregh: 
' ' -'lceriennes slllte. 3 - Grtq: Nor
~1Seher- Brnntznff, 4 - 1.ehar: 1.afemme 
\ı~e Yabe. 5 - Han!! M:ıy: Serenade. 
~ ' AJen!i hnberleri. 22,30 PlAkla solo. 
~ 0tıel'I ve operet p:ıı çal ırı. 22,50 Son 
-.;~rler ve ertesi güniin programı. 23 

oıt - K. t'VVcl - !l:li Ç(lrşamba 
ık ile neşriyatı: Snat 12,30 Pliıkla Tiirk 
lk~'~· 12,50 lfa\'udls. 13.05 PIAkla Türk 

'ernıezılf'n iinrt' ize lıir nıiişalıademi 
ınlatannı: 

Bugün tranıvavtla, :;iizünıe ya~lu·a 
bir zat ili~ıi. Riletçi ı>ara it'teyince. 
"ilerini en elia pahoınınun hütiin cep
lerini, sonra ı·ekrtinin. yele~inin ve 
pantaloııunnn hiitiin ceplerini dalaş
tıran hu ,·atan"a~. lıir iki llanİ\•t> ka
dar rc•nkt«'n renge ı:irdi. Kalbi lıa
ıltmlu. ha cluracak ! Nihayet pantalo
nmıım hf'linıleki r.-plf'rılcn hirinılcn 
lıir on kunı~luk çıkarahi leli 'c rahat 
lıir n,..r,.ıı alarak: 

- Heva:wla ~iıfrnırum ! 
flc-ıli~ini clımlnm. 
OU~üniin f t>litkt>ti ! 23 rebindf'n bi

rin" konmuş hir on kun1,l11k! .. 
23 crp aıraınnda ~ahihi~ le saklan

baç omıvan bn on kuru~. ya hbluna· 
maııavdı? Rt>thnht yolcunun ne hale 
ırin"r~in i bir düşilniln? 

D.-rlıa1 '" karan ,·erdim: 
Rn vatancla~ İ(İn efe hir CflP kafi

ılir. Tenilf'r .-lhiAelf'tt her vatanda· ,m ihtivırına ı:ö·~ ,...., koymalıdırlar. 
••• 

Bu clfl•Uncelerimi bizim terziye aç· 
tım. gii lılfl: 

- r. !lin tek oluıa u b&yük feli
ket midir?. dedi, ya hu cep delinir-
1e? 

Hiç tenddtlt etmedim. ıu cevabı 
,·erdim: 

- Delinine delinir, içindeki dü
,er. Zarar udeee maddidir. Fakat bir 
İn9anm her atı üstilnde 23 ho~ eep ba
hmdu~unu hi1mesind~n hunlan hlr 
türlü dolduramamumdan aldığı ua· 
hı dii~iin. Bir apda tek çürük diş bu· 
lunması, 32 çflrilk dit hnlunmasın
cfan dalıa t'!hven bir ter deijJ midir? 

\; ısı. 13,30 .Muhtelif p!Ak n~rb'ata. 14 . ,~ ................. ı 
L_, ...... ~k,:ım neşriyatı: Snnt 11,30 Mandollf' x 9 ~ 
·~---~. 1~ 'kun~ ·ri: KadıJ.üy Halken tarafın. n' n 

~n ince Ş.n: Piyano ft keman 

1 4t :'ıl<'. l!>,30 R:ıdyo fonik komedi (A$· 
11·>. 1n.~,5 Bors::ı lı:ıherlerı. 20 Mustn- Maceraları 
•rkaıJa15ları tarafından Türk musiki. 
h·ılk şarkıl:ırı. 20,30 Hna raporu. ılilyU.k bir cild bilinde. Yalnız re. 

~ <>ıner Rıza tarafından arapça s6y- &imlerden ibaret. lçlncleJd ktlçUk 
:: t5 Nezihe ,.c arkadaşları tarafın- konuomalarla hiç yorulmadan X 9 

lirk mu~ikisi ,.e halk ,arkılnn, (S. un harikullde maceralannı takip 
~,15 Julya: .Şna sıüd)"O orkestrası re. etmif oJunnınuz. 
~ ~. 21.45 Oı kc'>tra: 1 - St'hubert: 

, h"n ie 1 n:ıche\'fe. 2 - liach: Concert X 9 U 
~ l\lnfour (\'ıolon Orhnn Bornr, or- ılzin gibi çocuklarınız da çok se. 
~l rckaraıiyJe). 3 - P6derevsky: ver. 
~1S 1hı \'oyoJ(cur. 4 - Drlgo: L' ~ciho. Bu oıııarm ayni zamanda efleacelı 

.... Ajan~ haberleri. 22,30 Plıikla solo- bir okuma kitabı da olur. 
~rn ,.e operet pnrçnları. 22,50 Son 

ve "rteııl llilniin proırrnrnı. 23 S«\n. Fio..~ 30 kunlflur 
Çocuklarınm tepik edlniL Hafta. 

~ - IC. evvel - 937 Per,~mbe 111rlarmdan ayıracalı:lan kOçilk ye. 
kı e neşri)alı : S:ı:ıt 12,30 Plakla TQrk lrlUılarla bu küçük rakamı k118 bir 
~ •I. 12,50 llımıcfü. 13,05 Plı'ikla Tfirk zamandı elde ederek 

.._, ~ı. 13,30 Muhtelif plllk neşriyatı. 14 
tal!\·eJvchCl\luhtf'p Ah ret lu ulrd X 9 un 

.\ maeeralanndan btnır tane edinme. 
kılın nl'şri) alı: Snat 18,30 Jll;lkla lidirler. 
Jla&1&1kisl. 19 !'<.'<'det ,.e arkadaşları liim•••••a•••••ı••

Türk mnsikiıd. 19,30 Spor 1111"'. 
1: E.,.er Şefik. 19,55 Borl'A haber-

c....ı l\lmll Te arklda'1an tara
'l'aat musfkfıd vr halk IJllrkılan. 22, 

, .. poru. 20,33 Ömer Rıa tarafın. 
~"aJ)t'n ıdh le,·. 2ft,45 Fn~ıl saz he1·e· S>! - 1 :•ıı"a'l.ıo Çt'ıg ·aı.(ne~•J~.ı 

it 11US unzn.t ~.<ı.ııı:)u •.a'ıı ·usıo~ 
Oiı •nıt11, laııbur Seliıhallin, ut Ce,·det 

h. ,">'•nlar: llırah ım, l\Oçfik Safiye, A 
:'it lcı •ıa Ce•det, luınuu Muammer, klari. 
•'- b•Uırrn Wciher m·ertür. 2 - Drjgo: 
~ Gt!Uelle. 3 - Puccinl: l\lonon J.escaut 
..:ttrt hke: Der Zweirel. 22,15 Ajans ha· 
L°"tt ~ 22,30 Plakla sololar, opera ,.c o

llQ •rtaları. 22,30 Son haberler ''e eı. 
hQq Programı. 23 Son. 

tt - 1'. evvel - 931 Cama 

1~~~ ıı~şriyatı : S:ıat 12,3U Pliiklu Türk 
lttaı' 12,SO Ha\'aıli5. 13,05 Plüklıı Türk 

· 13,30 Muhtcıır plak ncşrı)·atı. 14 

Klmyaıer 

Hüsameddin 
rım ldrıı 'tahlili l 00 1Eur111tuı. 

BUQmum tahlillt. Eminönü Emlik 
ve Eytam &nkaaı lcaf1ıaır •ı lzset 
Bey hanı 

Son haberler ve erteııi günün programı. 23 
Son. 

25 - K. evuel ""T U7 Cımuırttıl 
Oitle neşriyatı : Saat l!,SO PIAkla Türk 

musikisi. 12,50 H:w:ıdi!ll, 13,05 PHikla Türk 
mu'iikisi. J 3,30 l\luhtclif pl.'ık ncşriy:ılı 14 

Son. ' • I 
Ak~m nefrlyatı: Sul 18,30 Plôkla 

dıın~ muslkbi. 19 s.rı,·e: Pi)"ano ve k~man 
refakalile. 19,30 KonfercıH: Profesör Sa
lih Murat tar:ıfındnn CRoth'o aleminde !IC· 
nlllklcr). 19,55 Rorııa haberleri. 20 Sadi \"e 
nrknrta~lnrı tnr~rındnn Tftrlı muııikisf \'e 
lıııl'< ı1ıırkıları. 20.30 Han raporu. 20,33 
()nıcr R•7" tıır.tCından araıx-a sö)'h;·. 20.4:-ı 
'"•mnh:tl Özdrn'lt'"I u arkada~lnrı tar:ırır. 
ılan Tilrk mm•iklsl n lınJk ,srkılnrı (S.A.). 
21 ,15 Or•,c<1trıt : 1 - Rl"let : I.' Arlesienne, 
Silvlle. 2 - Krome: \'al..e lente. 3 - Ru
hinslcfn: t.irlılerlonz. ıt - Schebck: Sere· 
nafll". :. - l\lanCred: Bahy • Paradr. 22. ta 
' '" '1'i h:1herleri. 2:?.30 Plllkla Mllolar. ope
"-ı , .• nrc~I narcaları. 22,l"ıO Soıı h:ıbcrler 
\"e rrtesl ıQnOn prnffM!mı . 23 Son. 

- SON-
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Açık Eksiltme llAnı 

Belediye Sular idaresinden: 
İdaremizin bir yıllık kırtasiye mal zemeai ihtiyacı açık eksiltme ile aatm 

alınat.:aktır. 

1 - Bu huaua i~ tanzim edilen prt name ile kırtasiye malzeme cetveli parasız 
olarak Levazım servisinden alınabilir. Ve nürnuneleri görülebilir. 

2 ..:... Açık eksiltme prtname r.üküm lerine göre 22- Uk. Kanun- 937 Çarıamba 
günü saat on beıte Taksimde İdart' binasında müteşekkil komisyonda yapılacalc· 
tır. ( 8420 ) 

KURUN 
ilan tarifesi 
Birinci sayf acla 400 ,. 
Din sayfalarında sanümi 40 Kr. 
Resmt illnlar 30 ,. 
D6rdttncU sayfada 

Üç ve ikinci sayfalarda 
Başlık Ulnlar 

100 • 

200 " 
500 " 

Tlcaıi mahiyeti haf% olmıyaa 
kUçflk Jllnlar 20 kelimelfk bet de. 
fUl 120 Jnıruetur. Eskiden ma
ka veJesi olan mllfterilerlmbln 
mukaveleleri !llOddetlnce fark L 
lmmu. Uzun müddet devamb 
ilinlar tenznlta tlbidlr. nA.n ver. 
mek hususunda yalnız ve mDnba. 
sıran V AKIT YURDU altmdakl 
Kemalettin t,_ Ulıı b11ro1nma 
mUracaat edilmelldir. 

Telef on: İstanbul 20335 

Sağlık 
Servisimiz 

Bq.wa doktorumua Puartaı sanım 
.. t oa ~ bUÇQktu Jlrml19 lsa( w p 
setemJs ldarebaaeelr.de, CUmartul l\lDleı1 
de aaat ıt ten 19 a kadar UJ.U Ta)'1aN 
apartmwııan lklnCI daln OQ Dum&rada 
dalma okuyucuıanmm yedi llupon mukao 
butnde kabuı eder. 

Ayıd '91ııUde dlf doktıDNrlam dıa -. 
711cuıarmuzaı emJJ'lerlD• ha.ar buJUDJDü. 
tadır. Dff doktorumua J'abnttla Dlfm• 
Parmakltapı llWrW caddellnde 127 numao 
rada pazarteıd g1bıleı1 aat H Ue 20 u. 
mıda buJundutu gibi doktor Necati P• 
t1 de Karaka1 llabmudl7e caddeli 1-1 
numarada ..ıı '" cmu g11Dllrl a,1111 mat. 
lerd• olm711cuJumıısm dfllllW twlraca'
lar •• afak tedn1Jerbd ~-

AJlll ••mdla 8lflktal ~ Öll6 
deal J:rlp aputımaamda .omıetel l:mle 
lldan mlıbtac oku)'UCU)armısm ~ 
larmJ atıımet edeoekttr. 

Aynca Akaaray Pertn llcza.nut ,._ 
mnda m numarada 1111ımetc;I w aıbbat 

memuru Nurt ıı:,m KURUN doktorunun 
.,,.,... ~ bebertıal ,.cll lsat 
pon mabbltbıde " aboDeJerlmfse en ebt 
••~ 19ralUe çocuklarmm a11mlet :un• 
yelertnl yapacaktır. 
talmlerlld )'Udıtrum doktor, dlfÇt " dD
eetçnere mtıracaat ederken KURUM'ull 
tmmet 1nıponundan J9dl tane gbttırmelr ......... 

...................... 
lıstanbul Romutan-1 '•ğı satına ima lloL misyonundan: 

İstanbul Komutanlığına bağlı olan 

ve olmayan birlikler namına binek, ko
şum ve mekklri hayvanı puarlıkla ... 
tm aJmu,aktır. Hayvan sahiplerinin 

baynnlan ile Fındıklıda Komutanlık 

S.tmabna Komisyonuna müracaattan. 

' (8287)' 
• • • 

~ mcı piyade alayı için 14600 kilo 

kuru faaulyanın ihalesi açık eksiltme 

ile 23/ lci Kaanun/ 937 perıembc gü 
nil saat 15 de yapılacaktır. Muhammen 

tutan 2081 liradır. tık teminatı 156 li

radır. Şartnamesi her ,un komisyon· 

da görülebilir. bteldllerln ilk teminat 
makbuz ve mektupları ile beraber 2490 
aayılr kanunun 2 ve 3 üncil maddelerin· 
.de yazılı vesikalanile Fındıklıda ko
mutanlık aatmaJma komilyoııunda cet· 
meleri. (8364) 

Leoazım Bmiı liği ı 
lliJnları 

İdareten:. İstanbul levamn amirliği • 

ne bailı müessesat için 51000 kilo ıs • 

panak 26000 kilo lahna 51000 kilo pı • 

rua 4200 kilo hanç 14500 kiılo kere • 

vis 25500 demet maydanoz 15000 kilo 
karnıbahar 27. 12. 937 puartesi günü 

saat 15 de Topbandde levazım amirl~ği 

satınalma komisyonunda kapalı zarfla 

eksilbnesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
9608 lira 75 kuruıtur. 

ilk teminatı 720 lira 66 kuruıtur. 

Şartnamesi konüyonda görillcbilir. ia
teklllerin kanunı belgeleriyle teklif 

mektuplarmı :ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona vermeleri ... 

(318) (8249) 

ı---K UR UN ---ı----------
Hlzmet lluponu 

Sa ıırupaaa suete ..,..... ıet:.-.nıer: 
1 - ICD~ls U&ıılarmı ,.,.... butınrlar 

t - Kununm beJdmlerlDt paruız tıaırt,.,.,. 
tırtar. 

1 - Bulrull •• mali mtıearirlertn• 1ler ı 
tG11ft acanuıı .yoııamu peraım moruı> ~'Nllfl' 

- Birinci sınıf OperaUSr -
OrA .CFERTAYYAB 

Umum! cerrahi w ıdn!r, dlmal 
Estetik cerrahlıi mUtehaısnı 

Paria Tıp Fakültesi S. AıW.n, 
B:rkek Ju.dm ameliyatlan, dimağ 
eatetlk • "'Yllz. meme, kanlı bu
ruşu.ldllklan.. Nfaaiye ft dofum 

mtıtehassısı ı 

Dr. lhean Sami •-ıll Muayene: Sabahlan Ml'l'lll 
5 ten 8 e kadar il il 

BAKTEIYOLOJI· öğleden eonra OcreWcllr 
LABoRA 'I1JV ARI Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Bu 

Umumi kan tahltllb. Fn•ngi nokta\ No. ı Telef ol': 44086 -
nuarından CWauerman ve Kahn 
teamWleri) Kan ldlreyvatı sayılm&· 
sı. tifo ve mtma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su ~ahlllltı Ult&rmikroekopi, kan. 
da üre, eeker. Klorllr kollestertn 
miktarlarmm tayini. Dh·anyolu 

No. 113 Tel.: 20981 1 

-KURUN-. 

Afb 
1 •)"ldl 
ı aytık 
Ydlık 

ABUNB TARiFESi 

tıemlellet 

e1ı...-

l80 ILrf. 
C.'H .... 
lltG &fi. 

1800 lll'f. 

DOKTOR 
Necaattln Atasagun 
Her giln sabahlan sekiz buçuğa 

akıamlan 17 den 20 ye kadar 1.5le 
li tayyare ıpartmanlan ikbıcl daire 

17 numarada baatalannı kabul edu. 
Cumartesi ıUnleri 14 den 20 ye ka 
dar haıtalanıu parasız, Kurun, Hı 

ber okuyucularuu dakupon muka

bilinde muayene eder. Telef: 2"J953 

Dolılor 

Hafız Ceaml 
l'ıuUutDden BalkaD blruat 1CiD a,rda otua WIUU.N RBBIM 

~ dllfllllr. Polta *'1111M ""1Dl1'11 balriliye llütelıauı• 
yerteN a7da yetmlf beter kwııf 

ummedUtr. Puardllll llllfka aaaJCll'd9 Cllled•..,. 
.nlrldyeata ı.er s-t11 merknlllde ll&t (2,D tan 1 ,a) Jladar latanhalda Dlftla 

&URITNa ._ ,...... fOhmda (IOC) 1IUIDINb bUMlll bblHetndl 

Adru dettıttrme Dcretl 2D lnıruftUr. l lliUblarml ...,.. eder. llab. eumartul g1lll 

H llRV~a BbtJne olu- tLAN iŞLERi TEL: so3~5 1er1 a1ıa1ı "l.s-ır .. uert 1ıaktJd tukara,a 

naz ve abone ediniz)-----------=. =:. :=,;~"" t.Wou 
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Nafia Vekaletinden 
3-1-938 Pazartesi cünU saat 15 de Ankarada Nafia Veklleti malzeme ek· 

ailtme Komisyonu odasında 2940 lira muhammen bedelli 12,000 adet Tetıral fin
\:anr demirinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mıktan 220 lira 50 kuruıtur. 
Bu ite ai.d prtname ve sair ~vrak Vekalet malzeme Müdürlüğünden para

mz olarak alınabilir. 
İsteklilerin 3-1-1938 Puartesi (Ünü aut 15 de Komisyonda hazrr buJun-

malan llzımdır. (8393) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir metresi doksan bq kuruı değerlenen bin metreden bin bq y\U 
metreye kadar örneği vaaıflamıa uygun 701 tipi teyelti bezi açık eksiltme usu
lü ile ts/1/ 938 perşembe ciinü saat 10 da satın almat.:aktJr. 

2 - Şartnamesi parasız olarak lı:o misyondan alınabilecek bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin 112 lira SO kurutiuk teminat banka mektubu veya vezne 
makbuzu ile birlikte tam vaktinde komisyona baJVUrmalan. (8422) 

Çunkü ASPIRfN senefercren6erf 

her türlü soğukalgınlıkfarma ve ao
rılara karşı tesiri şaşmaz bir · ilaç 

olduOunu . isbat . etmiştir. · 

• • 
AS P 1 R 1 N İn -tesirinden emin qfn:tii _fçfn 

!_ütjen_ EB markasına dikkat . ediniz. 

Çocuk Esirgeme kurumu 
Genel Merkezinden: 
Kurumumuz Ankarada Keçiörendeki An&kucağt müeaeaeeine ilaveten 

yUs yataklı bir çocuk pavyonu inşaama karar vermig ve paviyonun proJesını 
müsabakaya koymuştur. Projeleri muvafık görülenlerden birinci ve ikinciye 
cem'an 500 lira mUklfat verilecektir. Milsabakaya girmek istiyenler kuru-
mun muhasebe direktörlUğUnden izahat istiyebilirler. (8418) 

T~DAVOLDtN ÇE:i'il[N PADANIZ 1-UÇ9iQ 
Cll-i~TLE SiZi iL~rll~TM~Z . 

ONU BANl(AYA YATflflNIZ 
MEQ Taııa.o iZAMATI GiŞEL,QIMIZD'N ALiNiZ 

Harici Askeri Kıta
atı il~nları 

Ketif bedeli 69529 lira 30 kurut olan 
Kütahya tayyare meydanı toprak tes -
viye itine talip çıkmadığından yeniden 
kapah zarfla eksiltmeye konulmuı • 
tur. İhalesi 22. 12. 937 çaqamba cünli 
saat 11 dedir. tllc teminat 4726 lira 47 
kuruıtur. Kqif, prtname ve projeleri 
348 kurup M. M. Vekileti satmaıma 
komisyonundan alınır. Eksiltmeye gi • 
recelderin kanunt teminat ve 2490 ... 
yıh kanunun 2, 3 üncU maddelerinde 
yanlı belgelerle idari prtnamenln F. 
frkruında yazılı belgelerle birlikte tek 
lif mektuplannı ihale saatinden bebe • 
mehal bir aat evvel Anlı:arada M. M. 
Vek!leti aatmalma komisyonuna ver • 
meleri. (634) (8151) 

Deniz Levazım sa
lınalma komisyonu 

lllJnları 

Makteplllare, Çocuk veıııerl" 
ne, Okul Dlrekt&rlerıne 
llelıtep lıita,,larınızı almadan •••• bir hre alıi tanul,,,,,, 

"VAKiT,, Kitabevine 
ufrayınu.. lllı, Orta, Liae, Yühelı ve Malelı ... Her olıııl:.ı; 
sutJı için, laer diltlen, laer tarla maaril nqriyatun 
lıolaylılıla H derhal edinebilird niz. tJll' 

Ra.tgele yerden almanın .a nunda yamlma, yoralınll• 
lıit lıaybetme olabilir, miilebilirsi niz. ..,,, 

llatiaua hn yerde lnymet ver meli: (V AK.iT KIT AB 
de melıtep lıi.tapçılıfında ilatiMu lım:anmıfhr. 

Kitap azerine ıelecek laer •Or guya lıarıdık oerilir. -r.ı.r-" 
ADRES: lıtanbul · Valot Yurdu. Telefon: ~70. 

Yakıt. Ltanhul. Poıta kutusu: 46. ~ 

:::::::======;;;;;;;;;;;:=:====:::;--~~ 
Muhammen bedeli 6595 lira 50 Jru ruı olan muhtelif eb'atta 1500 ~ ıaJJ' 

tel, 3000 metre sinek teli, 600 metre kal bur teli, 2500 metre hudut ~ 
rulo raivanize dikenli tel 30 - 12 • 1937 perıembe gUAli saat 15 de ~· 
da gar binasr dahilindeki komisyon tara fmdan kapalı zarfla satın aiıııA ., ~ 

Bu iıe girmek isteyenlerin 494 lira 66 lı:uruıluk muvakkat teadJl&t 1 .. 7 .. ıtJ 
nun tayin ettiği vesika ile resmi pzetenin 7-5-1936 G. 3257 veya ~ 
G. 3645 No. lu nüshasında intipr etmiı talimatname dahilinde aJrnllll:fıCS' ,__ 

1 - Tahmin edilen bedeli (8393) 1i veaikalan ile tekliflerini muhtevi zarflı nnı eksiltme gilnil saat 14 -~· 
ra (60) kurut olan (78080) kilo ek • dar H. Pqada gar binası dahilindeki Jro misyon Reisliğine v:~~~wJJf• . 
mele 27. birlncikinun. 1937 tarihine Bu ite ait prtnameler komisyondan parasız olarak ~-(9'66) 
rastlayan pazartesi. gilnU saat 14 te ka- , • 

pah zarf uıulile alınmak üzere mlina • Muhammen heder (2274J) lira olanı No. h liste ve (12374,09) : = ~ 
kuaya koDUlmuıtur. men beklelli 2 No. 1ı liste, (11&9,35) lira muhammen bedeli olan 3 ..--~ 

z - ?tbvakkat teminat (629) lira (3315,63) !ira muhammen bedeli 4 No. h liste, (3758,61) lira nıuh 9 Jit9 tll ılo 
(52) kuruı olup: prtnamesi komisyon 5 No. h liste, 783.27 lira mubarnmen bede 11i olan 6 N. h liste ve 36ll·:rıat'ts S· f" 
dan her ıUn paruız olarak ahnabilir. men bedelli 7 No. h liste mubtevryatı An kara pn umumi l:JllJll ~ Jrl 

3 
_ btelrlilerin 

2490 
sayılı k:anu • 937 perıe:nbe &Unil saat 15 den itı"baren ayn ayn Ankara idare S 

Mrf usuliyle aatm alınacaktır. 7) Jlt'•d _ 
nun tarifatı ldalıilinde tanzim edecek • (1705'5 70) ... 

H I • 1 Bu ite ıirmelc isteyenlerin 1 No. h liste mubtnryıtı için. ...ı... (91, ~ a 1 Ç Va p U r a r 1 !eıt kapalı teklif mektuplannı en geç No. 1ı liste muhteviyatı için (928,06) lira, 3 No. h liste muhtevıyaU ~ t~ 
1 belli giln ve aııatten bir uat evveline ra, 4 No .h liste muhtnryatı için (248.67 ) lira, 5 No. h liste SDUb )'ite ~ , 

nı es 1 nd en : kadar Kaaımpapda bulunan Komia • (281,90) lira, 6 No. b liste muhteviyatı için (58,75) lira ye 7. ffo. Jı tdl' ;-: • 
31/ 12/ 937 tarihinde konturat müddetleri bitecek olan k6pr\l, Kuımpaıa yon baıkanlığma makbuz mukabilinde yatr için de (270,88) 1irahk muvakkat teminat ile JranunuJS taykl :e iı4" 

ve Fener iakelelerimizdeki bilfelerin yeniden bir sene müddetle arttırma n iha- vermeleri. (8230) lan ve Nüa milteahhitlik veaibaı ve tek liflerini aym gUn ... t 
14 

CI 
leleri 23/ 12/ 937 perıembe gUnU saat 11 de müdürlük komitesi huzurile yapı· ------------- misyon reisliğine vermeleri llmndır. ~,-tt" 
lacağmdan isteklilerin daha evvel prt nameleri cömek üzere GaJatada Meh· NeJriyat müdürü Refik A. Sevengil Şartnameler paraaız olarak Arık.arada Malzeme Dairesinden, ffaY . . . 


